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ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ’ ΑΡΗΘ. 186 
 

Κώδηθας Βηβιίων θαη Σηοηχείων. 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

 
Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 1989/1991 «Γηαξξπζκίζεηο 
ζηνλ εληαίν εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο ησλ πεηξειαηνεηδψλ θαη άιιεο δηα-
ηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 192). 

2. Σε γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο 140/1992, κε 
πξφηαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, απνθαζί-
δνπκε: 

 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α’ 
ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 
Άξζξν 1. 

Αληηθείκελν Κώδηθα Βηβιίωλ θαη ηνηρείωλ. 
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα απηνχ νξίδνληαη νη ππνρξεψζεηο θαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ επηηεδεπκαηηψλ, ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ βηβιίσλ θαη 
ηελ έθδνζε ησλ ζηνηρείσλ, γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππν-
ρξεψζεσλ. 
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Άξζξν 2. 
Τπόρξενη ζε ηήξεζε βηβιίωλ θαη ζηνηρείωλ. 

 
1.

(1)
 Κάζε εκεδαπφ ή αιινδαπφ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή θνη-

λσλία ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηα ζηελ ειιεληθή επη-
θξάηεηα θαη απνβιέπεη ζηελ απφθηεζε εηζνδήκαηνο απφ εκπνξηθή ή βην-
κεραληθή ή βηνηερληθή ή γεσξγηθή επηρείξεζε ή απφ ειεπζέξην επάγγει-
κα ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε επηρείξεζε, θαζψο θαη νη αζηηθέο θεξδν-
ζθνπηθέο ή κε εηαηξείεο, αλαθεξφκελνη ζην εμήο κε ηνλ φξν «επηηεδεπκα-
ηίαο», ηεξεί, εθδίδεη, παξέρεη, δεηά, ιακβάλεη, ππνβάιιεη, δηαθπιάζζεη ηα 
βηβιία, ηα ζηνηρεία, ηηο θαηαζηάζεηο θαη θάζε άιιν κέζν ζρεηηθφ κε ηελ 
ηήξεζε βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε ζηνηρείσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα 
απηφ, θαηά πεξίπησζε. 

Γηα ην ραξαθηεξηζκφ αιινδαπνχ πξνζψπνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, σο επηηεδεπκαηία, αξθεί ε χπαξμε πξαγκαηηθήο 
- θπζηθήο επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, αλε-
μάξηεηα απφ ην ραξαθηεξηζκφ απηήο σο κφληκεο ή κε απφ άιιεο δηαηά-
μεηο.

(2)
 
Δπηηεδεπκαηίαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο ιν-

γίδεηαη θαη θάζε αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν νπνηαζδήπνηε κνξθήο πνπ 
δελ έρεη εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, εθφζνλ αλαγείξεη αθίλεην εληφο ηεο 
ειιεληθήο επηθξάηεηαο ή πξαγκαηνπνηεί ζε ηέηνην αθίλεην πξνζζήθεο ή 
επεθηάζεηο.

(3)
 Σα αλαθεξφκελα ζην πξνεγνχκελν εδάθην δελ ηζρχνπλ γηα 

ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 3.
(4)

 
Γελ ζεσξνχληαη επηηεδεπκαηίεο:

(5)
 

α) ν αγξφηεο θαη ε αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε πνπ νξίδνληαη απφ ηα 
άξζξα 41 θαη 42 ηνπ λ.2859/2000 (ΦΔΚ 248 Α’), εθφζνλ δελ έρνπλ εληα-
ρζεί γηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο απηή ζην θαλνληθφ θαζεζηψο ηνπ λφκνπ 
απηνχ,  

β) ην θπζηθφ πξφζσπν πιελ ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία πνπ πα-

ξέρεη ππεξεζίεο πεξηζηαζηαθά ζε επηηεδεπκαηία ή ζε πξφζσπν ηεο πα-
ξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη ην ζχλνιν ησλ εηήζησλ ακνηβψλ ηνπ 
δελ ππεξβαίλεη ην φξην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ γηα απηνχο 
πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο, εθφζνλ δελ είλαη επηηεδεπκαηίαο απφ άιιε 
αηηία, 

γ) ν ζπγγξαθέαο δεκφζηνο ή ηδησηηθφο ππάιιεινο, ν ζπληαμηνχρνο 

γηα ηελ πξψηε κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπ έθδνζε βηβιίνπ θαη ν εηζεγε-
ηήο επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ δεκφζηνο ή ηδησηηθφο ππάιιεινο ή ζπ-
ληαμηνχρνο, εθφζνλ ηα πξφζσπα απηά δελ είλαη επηηεδεπκαηίεο απφ άι-
ιε αηηία, 

δ) ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 
άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2859/2000 (ΦΔΚ 248 Α’) δελ ζεσξείηαη φηη αζθεί δξα-
ζηεξηφηεηα ππαγφκελε ζην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, κε ηελ πξνυπφ-
ζεζε φηη δελ έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ επηηεδεπκαηία απφ άιιε αηηία θαη πα-
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ξέρεη ππεξεζίεο πξνο ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ απ-
ηνχ, 

ε) ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπλδέεηαη κε ζρέζε κίζζσζεο έξγνπ 
κε θνξέα εθηέιεζεο εξεπλεηηθνχ έξγνπ ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη ή επη-
ρνξεγείηαη γεληθψο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, εθφζνλ δελ είλαη επηηε-
δεπκαηίαο απφ άιιε αηηία, ην πνζφ απηψλ ησλ ακνηβψλ ηνπ δελ ππεξ-
βαίλεη ην δηπιάζην ηνπ νξίνπ πνπ νξίδεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξ-
ζξνπ απηνχ γηα απηνχο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο θαη νη ππεξεζίεο πνπ 
παξέρεη αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ην εξεπλεηηθφ έξγν πνπ ρξεκαηνδνηείηαη 
ή επηρνξεγείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

2. 
(6)

Σηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ έρεη θαη ε 

θνηλνπξαμία επηηεδεπκαηηψλ, πνπ ζεσξείηαη επηηεδεπκαηίαο γηα ηελ ε-
θαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ, εθφζνλ έρεη νξηζκέλε επαγ-
γεικαηηθή δηεχζπλζε, απνβιέπεη ζηε δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο, 
απνδεηθλχεηαη κε έγγξαθε ζπκθσλία, πνπ θαηαηίζεηαη ζηελ αξκφδηα Γε-
κφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.) πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ 
ηεο, θαη ηα κέιε ηεο είλαη, δηαδεπθηηθά ή αζξνηζηηθά: α) θπζηθφ ή λνκηθφ 
πξφζσπν πνπ ην θαζέλα αζθεί δηθή ηνπ επηρείξεζε ή ειεπζέξην επάγ-
γεικα, β) νκφξξπζκν κέινο δηαθνξεηηθήο νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο 
εηαηξίαο, γ) αιινδαπφ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί επηρείξεζε 
εθηφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη ιάβεη αξηζ-
κφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ζηελ Διιάδα πξηλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ θνη-
λνπξαμία θαη απηή εθπξνζσπείηαη απφ εκεδαπφ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφ-
ζσπν. 

Ζ πξνυπφζεζε ηεο δηελέξγεηαο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο δελ απαηηεί-
ηαη πξνθεηκέλνπ γηα θνηλνπξαμία επηηεδεπκαηηψλ πνπ έρεη σο αληηθείκελν 
εξγαζηψλ: 

α) ηελ απνθιεηζηηθά εθηφο ηεο ρψξαο πψιεζε αγαζψλ ή παξνρή 
ππεξεζηψλ ή πξνβνιή θαη πξνψζεζε ειιεληθψλ πξντφλησλ κε νπνηνλ-
δήπνηε ηξφπν, β) ηελ εθκεηάιιεπζε ζπγθνηλσληαθψλ γξακκψλ πινίσλ, 
γ) ηελ εθκεηάιιεπζε δηεζλψλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ, δ) ηε δηελέξγεηα 
πεξηεγεηηθψλ πιφσλ θαη ε) ηελ εθκεηάιιεπζε ξπκνπιθψλ θαη λαπαγν-
ζσζηηθψλ πινίσλ.

(7)
 

Ζ επσλπκία ηεο θνηλνπξαμίαο απαξηίδεηαη απφ ηα νλνκαηεπψλπκα 
ή ηελ επσλπκία φισλ ησλ κειψλ ή ηνπιάρηζηνλ ηνπ ελφο εμ απηψλ θαη ηε 
θξάζε «θαη ία». 

Δμαηξεηηθά σο κέιε θνηλνπξαμίαο κπνξεί λα ππεηζέιζνπλ νη θιεξν-
λφκνη απνβηψζαληνο κέινπο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ξεηά ζην ζπκθσλεηη-
θφ πνπ θαηαηέζεθε ζηε Γ.Ο.Τ. 

ε θνηλνπξαμία κπνξεί λα ζπκκεηέρεη θαη άιιε θνηλνπξαμία, εθφ-
ζνλ πξνβιέπεηαη απφ δηαηάμεηο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 

Γηα φζεο θνηλνπξαμίεο πξνβιέπνληαη απφ άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκφ-
δνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο.

(8)
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3. 
(9)

Σν Γεκφζην, ην εκεδαπφ ή αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν ή επη-

ηξνπή ή έλσζε πξνζψπσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ην αιινδαπφ 
λνκηθφ πξφζσπν πνπ δελ έρεη εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη απνθηά 
θπξηφηεηα ή άιιν εκπξάγκαην δηθαίσκα επί αθηλήηνπ ζηελ εκεδαπή, νη 
μέλεο απνζηνιέο θαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί ππνρξενχληαη κφλν ζηε ιή-
ςε, έθδνζε, ππνβνιή θαη δηαθχιαμε ησλ ζηνηρείσλ πνπ νξίδνληαη ξεηά 
απφ ηνλ Κψδηθα απηφλ. 

Σα πξφζσπα απηά, εθηφο απφ ην Γεκφζην φηαλ ελεξγνχλ πξάμεηο 
παξάδνζεο αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζην θφξν 
πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) ή ζην θφξν εηζνδήκαηνο ζεσξνχληαη επη-
ηεδεπκαηίεο κφλν γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο θαη έρνπλ ηηο ππνρξεψ-
ζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ.

(10)
 

4.
(11)

 Οη αγξφηεο θαη νη αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο πνπ νξίδνληαη απφ 
ηα άξζξα 41 θαη 42 ηνπ λ. 2859/2000 (ΦΔΚ 248 Α’), εθφζνλ δελ έρνπλ 
εληαρζεί ζην θαλνληθφ θαζεζηψο ηνπ λφκνπ απηνχ, ππνρξενχληαη λα εθ-
δίδνπλ κφλν δειηίν απνζηνιήο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ξεηά νξίδεηαη απφ 
ηνλ Κψδηθα απηφλ. 

5. (12)Απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο ηήξεζεο ησλ βη-
βιίσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ θαη ηεο έθδνζεο ησλ απνδείμεσλ ιηαληθήο πψ-
ιεζεο αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ νη επηηεδεπκαηίεο θπζηθά πξφ-
ζσπα, πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε εηήζηα δηαρεηξηζηη-
θή πεξίνδν αθαζάξηζηα έζνδα κέρξη δέθα ρηιηάδεο (10.000) Δπξψ

(13)
 απφ 

ηελ πψιεζε αγαζψλ ή κέρξη ην απηφ πνζφ απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ θαη 
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, εθφζνλ ζηελ πεξίπησζε απηή ηα αθαζάξηζηα 
έζνδα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δελ ππεξβαίλνπλ ηηο πέληε ρηιηάδεο 
(5.000) Δπξψ

(13)
, ή κέρξη πέληε ρηιηάδεο (5.000) Δπξψ

(13)
 απφ ηελ παξν-

ρή ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ εθκεηαιιεχνληαη 
θνξηεγά πινία ηνπ Ν. 27/75 (ΦΔΚ Α’ 77), ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή ρσξε-
ηηθφηεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο πεληαθφζηνπο (500) θφξνπο. 

Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ απηήο 
δελ εθαξκφδνληαη επί ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ, επί επηηεδεπκαηηψλ 
πνπ πξαγκαηνπνηνχλ αθαζάξηζηα έζνδα απφ ρνλδξηθέο πσιήζεηο θαηά 
πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ή εμαγσγέο αλεμάξηεηα 
απφ πνζνζηφ, επί επηηεδεπκαηηψλ πνπ ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε πξφ-
ζζεησλ βηβιίσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο Κψδη-
θα, σο θαη επί επηηεδεπκαηηψλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο απφ επαγγει-
καηηθή εγθαηάζηαζε ή παξέρνπλ ππεξεζίεο επηζθεπήο ή ζπληήξεζεο 
ηερληθψλ έξγσλ ή εγθαηαζηάζεσλ επηηεδεπκαηηψλ ή κε. Δηδηθά θαη αλε-
μάξηεηα απφ ην χςνο ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ απαιιάζζεηαη απφ ηελ 
ηήξεζε βηβιίσλ, ν πιαλφδηνο ιαρεηνπψιεο, κφλν γηα ηε δξαζηεξηφηεηα 
απηή.

(14) 

6. Σα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Κψδηθα απηνχ ηεξνχληαη ζηελ ειιε-

ληθή γιψζζα θαη ζην ειιεληθφ λφκηζκα, εθηφο αλ έρεη λνκίκσο επηηξαπεί 
ε ηήξεζε απηψλ θαη' άιινλ ηξφπν. Σα ζηνηρεία πνπ εθδίδνληαη γηα ζπ-
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λαιιαγέο κε ην εμσηεξηθφ επηηξέπεηαη λα δηαηππψλνληαη ζε μέλε γιψζζα 
θαη λα αλαγξάθεηαη ζ' απηά ην μέλν λφκηζκα ζην νπνίν γίλεηαη ε ζπλαι-
ιαγή. 

                                                
(1) Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 2 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2§1 ηνπ π.δ. 134/1996 θαη 

ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ ίδηνπ π.δ. απφ 1.8.1996. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθαηαζηά-
ζεθε είρε σο εμήο: 

«1. Κάζε εκεδαπφ ή αιινδαπφ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή θνηλσλία ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα ή 
αζηηθή εηαηξεία

(α)
, πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη απνβιέπεη ζηελ απφ-

θηεζε εηζνδήκαηνο απφ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή ή γεσξγηθή επηρείξεζε ή απφ 

ειεπζέξην επάγγεικα ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε επηρείξεζε, αλαθεξφκελν ζην εμήο κε ηνλ φξν 
«επηηεδεπκαηίαο», ηεξεί, εθδίδεη, παξέρεη, δεηά, ιακβάλεη, ππνβάιιεη, δηαθπιάζζεη ηα βηβιία, ηα 
ζηνηρεία, ηηο θαηαζηάζεηο θαη θάζε άιιν κέζν ζρεηηθφ κε ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε 

ζηνηρείσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφ, θαηά πεξίπησζε.» 
(α)

 Μεηά ηηο ιέμεηο «αζηηθή εηαηξεία» ππήξραλ νη ιέμεηο «ή έλσζε πξνζψπσλ» νη νπνίεο απα-
ιείθζεθαλ κε ην άξζξν 21§1 ηνπ λ. 2166/1993 θαη δελ ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ 

ίδηνπ λφκνπ απφ 24.8.1993. 
(2) Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 1§1 ηνπ λ. 

3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. 

(3) Σν ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 27§1 ηνπ 
λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2007. Σν εδάθην πνπ 
αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Δπηηεδεπκαηίαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο ινγίδεηαη θαη θάζε αιινδα-
πφ λνκηθφ πξφζσπν νπνηαζδήπνηε κνξθήο πνπ δελ έρεη εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, εθφζνλ 
απνθηά θπξηφηεηα ή άιιν εκπξάγκαην δηθαίσκα επί αθηλήηνπ ή αλαγείξεη αθίλεην ζηελ Διιά-

δα.» 
Σν εδάθην απηφ είρε πξνζηεζεί κε ην άξζξν 1§1 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. 

(4) Σν ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 1§1 ηνπ λ. 
3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. 

(5) Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 27§2 ηνπ 

λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2007. 
(6) Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 27§3 

ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξνπ 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Σν 

εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«Σηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ έρεη θαη ε θνηλνπξαμία επηηεδεπκαηηψλ, 

πνπ ζεσξείηαη επηηεδεπκαηίαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ, εθφζνλ έρεη 

νξηζκέλε επαγγεικαηηθή δηεχζπλζε, απνβιέπεη ζηε δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο, απνδεη-
θλχεηαη κε έγγξαθε ζπκθσλία, πνπ θαηαηίζεηαη ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία 
(Γ.Ο.Τ.) πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο, θαη ηα κέιε ηεο είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσ-

πα πνπ ην θαζέλα αζθεί δηθή ηνπ επηρείξεζε ή ειεπζέξην επάγγεικα ή είλαη νκφξξπζκν κέινο 
δηαθνξεηηθήο νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο.» 

(7) Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 10§1 

ηνπ λ. 2954/2001 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξνπ 23 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 2.11.2001. Σν εδά-
θην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Ζ πξνυπφζεζε ηεο δηελέξγεηαο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο δελ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ γηα θνη-

λνπξαμία επηηεδεπκαηηψλ πνπ έρεη σο αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ απνθιεηζηηθά εθηφο ηεο ρψξαο 
πψιεζε αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ ή πξνβνιή θαη πξνψζεζε Διιεληθψλ πξντφλησλ κε 
νπνηνδήπνηε ηξφπν, θαζψο θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ζπγθνηλσληαθψλ γξακκψλ πινίσλ.

(α)
» 

(α)
 ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ε ηειεία έγηλε θφκκα θαη 

πξνζηέζεθε ε πξφηαζε «θαζψο θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ζπγθνηλσληαθψλ γξακκψλ πινίσλ» κε ην 
άξζξν 2§2 ηνπ π.δ. 134/1996 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ ίδηνπ π.δ. απφ 1.8.1996. 

(8) Σα ηέζζεξα ηειεπηαία εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 
1§2 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. 

(9) Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 27§4 

ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2007. Σν εδάθην 
πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
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«Σν Γεκφζην θαη θάζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν κε επηηεδεπκαηίαο, νη επηηξνπέο θαη νη ελψζεηο 

πξνζψπσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, νη μέλεο απνζηνιέο θαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί, ππν-

ρξενχληαη κφλν ζηελ έθδνζε, ππνβνιή θαη δηαθχιαμε ησλ ζηνηρείσλ πνπ νξίδνληαη ξεηά απφ 
ηνλ Κψδηθα απηφ.» 

(10) Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1§3 

ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Σν εδάθην 
πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Σα πξφζσπα απηά, εθηφο απφ ην Γεκφζην, φηαλ ελεξγνχλ πξάμεηο παξάδνζεο αγαζψλ ή 

παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), ζεσξνχληαη επη-
ηεδεπκαηίεο κφλν γηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο απηή θαη έρνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 
ηνπ άξζξνπ απηνχ.» 

(11) Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 2 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 27§5 ηνπ λ. 3522/2006 θαη 
ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2007. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθαηα-
ζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«4. Γελ ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ζηελ έθδνζε ζηνηρείσλ, κε εμαίξεζε ην δειηίν 
απνζηνιήο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ξεηά νξίδεηαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφλ, νη αγξφηεο θαη νη αγξν-
ηηθέο εθκεηαιιεχζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηα άξζξα 41 θαη 42 ηνπ λ. 2859/2000 (ΦΔΚ 248 Α’), 

εθφζνλ δελ έρνπλ εληαρζεί ζην θαλνληθφ θαζεζηψο ηνπ λφκνπ απηνχ.» 
Πξνεγνχκελα, ε παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 2 είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 1§4 ηνπ λ. 

3052/2002 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ παξάγξαθνο 

πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«4. Γελ ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ζηελ έθδνζε ζηνηρείσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ, κε 

εμαίξεζε ην δειηίν απνζηνιήο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 11, νη αγξφηεο θαη νη αγξνηηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηα άξζξα 33 θαη 34 ηνπ Ν. 1642/1986, εθφζνλ δελ έρνπλ 
εληαρζεί ζην θαλνληθφ θαζεζηψο ηνπ λφκνπ απηνχ.» 

Πξνεγνχκελα, ε παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 2 είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 9§1 ηνπ λ. 
2753/1999 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. Ζ παξάγξα-

θνο πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«4. Γελ ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε ησλ βηβιίσλ θαη ζηελ έθδνζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Κψδηθα 

απηνχ, κε εμαίξεζε ην εκεξνιφγην κεηαθνξάο θαη ην δειηίν απνζηνιήο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 11, νη αγξφηεο θαη νη αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηα άξζξα 33 θαη 34 
ηνπ λ. 1642/1986 γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΔΚ. Α’ 125), εθ’ φζνλ 
δελ έρνπλ εληαρζεί ζην θαλνληθφ θαζεζηψο ηνπ λφκνπ απηνχ.» 

(12) Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 2 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2§3 ηνπ π.δ. 134/1996 θαη 
ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ ίδηνπ π.δ., απφ 1.1.1996. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθαηαζηά-
ζεθε είρε σο εμήο: 

«Απαιιάζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ θαη ηεο έθ-
δνζεο ησλ απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ νη επηηεδεπκαηίεο 
θπζηθά πξφζσπα, πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε εηήζηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 

αθαζάξηζηα έζνδα κέρξη έλα εθαηνκκχξην πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (1.500.000) δξαρκέο απφ ηελ 
πψιεζε αγαζψλ ή κέρξη ην απηφ πνζφ απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, 
εθφζνλ ζηελ πεξίπησζε απηή ηα αθαζάξηζηα έζνδα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δελ ππεξβαί-

λνπλ ηηο πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (500.000) δξαρκέο, ή κέρξη πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (500.000) δξαρ-
κέο απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ εθκεηαιιεχνληαη θνξηεγά 
πινία ηνπ λ. 27/75 (ΦΔΚ Α' 77), ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο 

πεληαθφζηνπο (500) θφξνπο. 
Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ εθαξκφδνληαη επί ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ, σο θαη 

επί επηηεδεπκαηηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ αθαζάξηζηα έζνδα απφ ρνλδξηθέο πσιήζεηο θαηά 

πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ εμήληα ζηα εθαηφ (60%) ή εμαγσγέο αλεμάξηεηα απφ πνζνζηφ.» 
(13) Σα φξηα αθαζαξίζησλ εζφδσλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 

έρνπλ ηξνπνπνηεζεί σο εμήο: 

 Πψιεζε αγαζψλ Παξνρή ππεξεζηψλ 
Απφ 1.7.1992 (π.δ. 186/1992, άξ. 2§5), δξρ. 1.500.000 500.000 
Απφ 1.1.1996 (π.δ. 134/1996, άξ. 2§3), δξρ. 1.800.000 600.000 

Απφ 1.1.2000 (λ. 2753/1999, άξ. 9§2), δξρ. 2.500.000 1.000.000 
Απφ 1.1.2002 (λ. 2948/2001, άξ. 17§1), επξψ  7.500 3.000 
Απφ 1.1.2003 (λ. 3052/2002, άξ. 1§5), επξψ 9.000 4.000 
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Απφ 1.1.2007 (λ. 3522/2006, άξ. 27§6), επξψ 10.000 5.000    

(14)Σα ηέζζεξα ηειεπηαία εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.3842/2010, ηζρχνπλ κε ην άξζξν 92 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 
01.07.2010 θαη είραλ σο εμήο: 

«Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ εθαξκφδνληαη επί 

ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ, επί επηηεδεπκαηηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ αθαζάξηζηα έζνδα απφ 
ρνλδξηθέο πσιήζεηο θαηά πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ή εμαγσγέο αλεμάξηε-
ηα απφ πνζνζηφ, σο θαη επί επηηεδεπκαηηψλ πνπ ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε πξφζζεησλ βηβιί-

σλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο Κψδηθα. 
Δηδηθά θαη αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ απαιιάζζεηαη απφ ηελ 

ηήξεζε βηβιίσλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφ-

ληνο Κψδηθα, ν πξάθηνξαο θξαηηθψλ ιαρείσλ θαη παηγλίσλ (ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΣΣΟ θαη ζπλαθή), ν 
εθεκεξηδνπψιεο, ν ππνπξάθηνξαο εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ θαη ν πιαλφδηνο ιαρεηνπψιεο, 
κφλν γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο. Σα πξφζσπα απηά, εάλ δηαηεξνχλ θαη άιιν θιάδν πψιεζεο 

αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ, γηα ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ γηα ηνλ θιάδν απηφ θξίλν-
ληαη απηνηειψο». 

(α)Σν ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 27§7 

ηνπ λ. 3522/2006 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2007. Σν εδάθην 
πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Δηδηθά, αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ απαιιάζζνληαη: 

α) Απφ ηελ ηήξεζε βηβιίσλ, νη πξάθηνξεο θξαηηθψλ ιαρείσλ θαη παηγλίσλ (ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΣΣΟ 
θαη ζπλαθή), κφλν γηα ηε δξαζηεξηφηεηα απηή, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξά-
θνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4 θαη ηεο πεξίπησζεο ηβ' ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10, ηνπ παξφληνο 

Κψδηθα θαζψο θαη νη εθεκεξηδνπψιεο (ππνπξάθηνξεο εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ). 
β) Απφ ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε ζηνηρείσλ, ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ δελ ζεσξείηαη 

φηη αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ππαγφκελε ζην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξά-
γξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1642/1986 (ΦΔΚ Α' 125), κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πξφζσπα 

απηά δελ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ επηηεδεπκαηία απφ άιιε αηηία θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο πξνο ηα 
πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ.» 

(β)Σν ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 27§8 ηνπ λ. 

3522/2006 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2007. Σν εδάθην πνπ 
θαηαξγήζεθε είρε σο εμήο: 

«Οη δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ απηήο ηεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη θαηά 

ηελ θαηαβνιή ακνηβψλ ζε δηθαηνχρνπο, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ζρέζε κίζζσζεο έξγνπ κε θν-
ξέα εθηέιεζεο εξεπλεηηθνχ έξγνπ, ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη ή επηρνξεγείηαη, γεληθψο απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε, είλαη δεκφζηνη ή ηδησηηθνί ππάιιεινη ή ζπληαμηνχρνη θαη δελ είλαη επηηεδεπ-

καηίεο απφ άιιε αηηία, εθφζνλ ην πνζφ απηψλ ησλ ακνηβψλ ηνπο δελ ππεξβαίλεη ην δηπιάζην 
ηνπ νξίνπ πνπ αλαθέξεηαη ζε απηέο θαη ην έξγν πνπ παξέρνπλ αθνξά απνθιεηζηηθά ην ρξεκα-
ηνδνηνχκελν απφ ηελ Δ.Δ. εξεπλεηηθφ έξγν.» 

Σν ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 είρε πξνζηεζεί κε ην άξζξν 10§2 ηνπ λ. 
2954/2001 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξνπ 23 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 2.11.2001. 

(γ)Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 πνπ είρε πξνζηεζεί κε ην άξζξν 

16§1 ηνπ λ. 3763/2009, ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ γηα ηηο δηαρεηξηζηηθέο 
πεξηφδνπο πνπ άξρηζαλ απφ 1.1.2009 θαη αληηθαηαζηάζεθε, είρε σο εμήο: 

«Δπίζεο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ηήξεζε βηβιίσλ ν αζθαιηζηηθφο ζχκβνπινο θαη ν ζπληνλη-

ζηήο αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ, εθφζνλ είλαη θπζηθά πξφζσπα, δελ έρνπλ επαγγεικαηηθή ε-
γθαηάζηαζε θαη δελ είλαη επηηεδεπκαηίεο απφ άιιε αηηία». 
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Άξζξν 3. 
Γηάθξηζε επηηεδεπκαηηώλ. Έλλνηα ρνλδξηθήο θαη  

ιηαληθήο πώιεζεο. Έλλνηα είδνπο. 
 

1. Οη επηηεδεπκαηίεο δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν ησλ 
εξγαζηψλ ηνπο: 

α) ζε εθείλνπο πνπ πσινχλ αγαζά, ρνλδξηθψο ή ιηαληθψο, απηνχ-

ζηα ή κεηά απφ επεμεξγαζία, ηδίσο θαηεξγαζία ή εμεπγεληζκφ ή ζπλαξ-
κνιφγεζε ή δηαζθεπή ή ζπζθεπαζία, 

β) ζε εθείλνπο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο, 
γ) ζε εθείλνπο πνπ πσινχλ αγαζά θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο (κηθηή 

δξαζηεξηφηεηα). 
2. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ ζεσξείηαη: 
α) ρνλδξηθή πψιεζε, ε πψιεζε αγαζψλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ 

ζε άιιν επηηεδεπκαηία θαη ζηα πξφζσπα ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ 
άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα απηνχ, γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο ή 
ηελ εθηέιεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπο, ε πψιεζε αγαζψλ θαη ε παξνρή ππεξε-
ζηψλ εθηφο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ε πψιεζε εηζαγσγηθνχ δηθαηψκαηνο, 

β) ιηαληθή πψιεζε, ε πψιεζε αγαζψλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζε 
θπζηθφ πξφζσπν, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αηνκηθψλ ή νηθνγελεηαθψλ αλα-
γθψλ, 

γ) ρνλδξνπσιεηήο θαηά θχξην ιφγν, ν επηηεδεπκαηίαο ηνπ νπνίνπ 
ηα έζνδα απφ ρνλδξηθέο πσιήζεηο ππεξβαίλνπλ ην εμήληα ζηα εθαηφ 
(60%) ηνπ ζπλφινπ ησλ εηήζησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ, 

δ)
(1)

 σο παξνρή ππεξεζηψλ θαη: αα) ε δηάζεζε ειεθηξνκαγλεηηθψλ 
ή άιισλ κέζσλ ζηα νπνία ελζσκαηψλεηαη ην δηθαίσκα ιήςεο ππεξε-
ζηψλ, ββ) ε παξνρή ινγηζκηθνχ θαη ε ελεκέξσζή ηνπ, γγ) ε επεμεξγαζία 

αγαζψλ ηξίησλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ή κε ίδησλ πιηθψλ, ησλ νπνίσλ ην 
θφζηνο ζε θάζε πεξίπησζε δελ ππεξβαίλεη ην έλα ηξίην (1/3) ηεο ζπλνιη-
θήο ακνηβήο, δδ) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά, 

ησλ νπνίσλ ην θφζηνο ζε θάζε πεξίπησζε δελ ππεξβαίλεη ην έλα ηξίην 
(1/3) ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απφ ηε ρξεζηκν-
πνίεζε ησλ πιηθψλ απηψλ δελ παξάγεηαη λέν είδνο αγαζνχ. 

3. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ σο είδνο 
ζεσξείηαη ε νπζηψδεο πνηνηηθή δηάθξηζε ησλ αγαζψλ, ε νπνία επεξεάδεη 
θαηά πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5%, ηνπιάρηζηνλ ηελ απφδνζε ή ην θφ-
ζηνο ή ηελ ηηκή πψιεζεο δηαδεπθηηθά ή αζξνηζηηθά.

(2)
 

Δηδηθά, γηα ηηο ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο ε νλνκαηνινγία - πεξη-
γξαθή ηνπ είδνπο ιακβάλεηαη φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή θνη-
λνηηθή λνκνζεζία.

(3) 

 

(1) Ζ πεξίπησζε δ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 27§9 ηνπ 

λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006 θαη θαηαιακ-
βάλεη δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά. Ζ πεξίπησζε 
πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
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«δ) σο παξνρή ππεξεζηψλ θαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά, ησλ 

νπνίσλ ην θφζηνο ζε θάζε πεξίπησζε δελ ππεξβαίλεη ην έλα ηξίην (1/3) ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο, 
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ απηψλ δελ παξάγεηαη λέν είδνο αγα-
ζνχ.»

 

(2) Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1§6 ηνπ 
λ. 3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Σν εδάθην πνπ 
αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ σο είδνο ζεσξείηαη ε νπζηψδεο πνηνηηθή 
δηάθξηζε ησλ αγαζψλ, ε νπνία επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνπιάρηζηνλ ηελ απφδνζε ή ην θφζηνο ή 
ηελ ηηκή πψιεζεο δηαδεπηηθά ή αζξνηζηηθά.»

 

(3) Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 21§2 ηνπ λ. 
2166/1993 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 35§2 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 24.8.1993.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β' 
ΒΗΒΛΗΑ ΔΠΗΣΖΓΔΤΜΑΣΗΩΝ 

 
Άξζξν 4. 

Έληαμε επηηεδεπκαηηώλ ζε θαηεγνξία ηήξεζεο βηβιίωλ. 
 

1.
(1)

 Ο επηηεδεπκαηίαο εληάζζεηαη ζε θαηεγνξία βηβιίσλ φπσο νξί-

δεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 έσο 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ ή απαιιάζζεηαη απφ 
ηελ ηήξεζε βηβιίσλ φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 
Κψδηθα απηνχ απφ ηελ έλαξμε θάζε δηαρεηξηζηηθήο ηνπ πεξηφδνπ. 

 

2.
(2) 

ηελ ηξίηε θαηεγνξία: 
α) Οη εκεδαπέο θαη αιινδαπέο αλψλπκεο θαη πεξηνξηζκέλεο επζχ-

λεο εηαηξίεο. 
β) Σα πξφζσπα ησλ πεξηπηψζεσλ β’, γ’ θαη δ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (λ. 2238/ 1994 - 
ΦΔΚ 151 Α’) πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλέγεξζε θαη πψιεζε νηθνδνκψλ 
ή ηελ θαηαζθεπή δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ, θαζψο θαη νη 
θνηλνπξαμίεο πνπ έρνπλ ην ίδην αληηθείκελν εξγαζηψλ, εθφζνλ ζε απηέο 
ζπκκεηέρεη ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα πξφζσπα ηεο παξνχζαο πεξίπησ-
ζεο ή εκεδαπή αλψλπκε ή πεξησξηζκέλεο επζχλεο εηαηξία. 

γ) Οη νκφξξπζκεο θαη νη εηεξφξξπζκεο εηαηξίεο, νη θνηλσλίεο αζηη-

θνχ δηθαίνπ θαη νη αζηηθέο εηαηξίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλέγεξζε θαη 
πψιεζε νηθνδνκψλ γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, εθφζνλ ζε απηέο 
ζπκκεηέρεη ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 
άξζξνπ 101 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο. 

δ) Οη θνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο εηζθέξεηαη ε θαηαζθεπή ηκήκαηνο ή 
νιφθιεξνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηερληθνχ έξγνπ απφ ηηο θνηλνπξαμίεο 
ηεο πεξίπησζεο β‘. 

Καη’ εμαίξεζε, κπνξνχλ λα ηεξήζνπλ βηβιία δεχηεξεο θαηεγνξίαο 
νη αιινδαπέο γεληθά επηρεηξήζεηο πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ Διιάδα κε 
βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ α.λ. 89/1967 (ΦΔΚ Α’ 132) θαη 378/1968 (ΦΔΚ Α’ 
82), θαζψο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα ησλ αιινδαπψλ αεξνπνξηθψλ επη-
ρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα θαη απαιιάζζνληαη απφ ηε 
θνξνινγία εηζνδήκαηνο κε ηνλ φξν ηεο ακνηβαηφηεηαο. 

3.
(3)

 ηε δεχηεξε θαηεγνξία, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ: 

α)
(4)

 Ο εθκεηαιιεπηήο πινίνπ δεχηεξεο θαηεγνξίαο ηνπ άξζξνπ 3 

ηνπ λ. 27/1975, θαζψο θαη ν επηηεδεπκαηίαο ηνπ νπνίνπ ηα θαζαξά θέξδε 
πξνζδηνξίδνληαη κε εηδηθφ ηξφπν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί θνξνιν-
γίαο εηζνδήκαηνο, κε εμαίξεζε ηνλ επηηεδεπκαηία πνπ αζρνιείηαη κε ηελ 
θαηαζθεπή δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ. 

β)
(4) 

Ο πξάθηνξαο εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ, θαζψο θαη ν πξαηε-
ξηνχρνο ρνλδξηθήο πψιεζεο θαπλνβηνκεραληθψλ πξντφλησλ. 
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Όπνηνο απφ ηνπο παξαπάλσ επηηεδεπκαηίεο δηαηεξεί θαη θιάδν 
παξνρήο άιισλ ππεξεζηψλ ή πψιεζεο αγαζψλ ηεξεί, γηα φιεο ηηο δξα-
ζηεξηφηεηέο ηνπ ηα βηβιία ηεο θαηεγνξίαο πνπ αληηζηνηρεί ζην ζχλνιν 
ησλ εηήζησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ φρη φκσο θαηεγνξίαο θαηψηεξεο 
ηεο δεχηεξεο. 

γ)
 (5)

Ο πξαηεξηνχρνο πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηελ εκπνξία βελδίλεο θαη 
πεηξειαίνπ, ν εθκεηαιιεπηήο πεξηπηέξνπ, ν πσιεηήο νπσξνιαραληθψλ, 
λσπψλ αιηεπκάησλ θαη ινηπψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ απνθιεηζηηθά ζηηο 
θηλεηέο ιατθέο αγνξέο ή πιαλνδίσο, ν επηηεδεπκαηίαο ηνπ κεηξψνπ 
ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. γηα ηελ εκπνξία πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESΔL) 
ζέξκαλζεο θαη ν εθκεηαιιεπηήο θηλεηήο θαληίλαο. 

Όπνηνο δηαηεξεί θαη θιάδν πψιεζεο άιισλ αγαζψλ ή παξνρήο 
ππεξεζηψλ ηεξεί γηα ηνλ θιάδν απηφλ ηα βηβιία ηεο θαηεγνξίαο πνπ αληη-
ζηνηρεί ζηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ θιάδνπ απηνχ φρη φκσο θαηε-
γνξίαο θαηψηεξεο ηεο δεχηεξεο κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 4 
θαη 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

4.
 (6)

…….. 
5. 

(7)
ηελ θαηεγνξία πνπ αληηζηνηρεί ζηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδά 

ηνπο, φρη φκσο ζε θαηεγνξία θαηψηεξε ηεο δεχηεξεο, νη ινηπνί επηηεδεπ-
καηίεο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, γηα ηνπο νπνίνπο δελ πξνβιέπεηαη 
έληαμε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 
απηνχ, νη λένη επηηεδεπκαηίεο θαηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπο, γηα 
ηνπο νπνίνπο δελ πξνβιέπεηαη εηδηθή έληαμε, θαζψο θαη νη αζηηθέο επαγ-
γεικαηηθέο εηαηξείεο δηθεγφξσλ πνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 518/1989 
(ΦΔΚ 220 Α’). 

Καη’ εμαίξεζε ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2, ζε 
πεξίπησζε ππνρξέσζεο ηήξεζεο βηβιίσλ ηξίηεο θαηεγνξίαο, κπνξεί λα 
ηεξήζνπλ βηβιία δεχηεξεο θαηεγνξίαο.

(8)
 

6. 
(9)

…….. 
7. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξά-

θσλ 3 έσο θαη 5 ηα φξηα γηα ηελ θαηεγνξία ηήξεζεο βηβιίσλ, νξίδνληαη κε 
βάζε ην χςνο ησλ εηήζησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο πξνεγνχκελεο δη-
αρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, σο αθνινχζσο: 
 

Καηεγνξίεο βηβιίωλ Όξηα αθαζάξηζηωλ εζόδωλ
(10)

 

Γεχηεξε  κέρξη θαη  1.500.000 επξψ 

Σξίηε  άλσ ησλ  1.500.000 επξψ 

 
Δηδηθά νη νκφξξπζκεο θαη νη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο, νη θνηλσλίεο 

αζηηθνχ δηθαίνπ, νη αζηηθέο εηαηξείεο θαη νη θνηλνπξαμίεο, νη νπνίεο αζρν-
ινχληαη κε ηελ αλέγεξζε  θαη πψιεζε νηθνδνκψλ θαη ζηηο νπνίεο δελ 
ζπκκεηέρεη πξφζσπν ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Κψδηθα 
Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, θαζψο θαη νη επηηεδεπκαηίεο θπζηθά πξφζσ-
πα πνπ αζρνινχληαη κε ην ίδην αληηθείκελν εξγαζηψλ γηα ηηο δηαρεηξηζηη-
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θέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ 1.1.2008 θαη κεηά εληάζζνληαη ζηελ 
ηξίηε θαηεγνξία βηβιίσλ γηα ηε δξαζηεξηφηεηα απηή, εθφζνλ ηα εηήζηα 
αθαζάξηζηα έζνδα ηεο πξνεγνχκελεο θάζε θνξά δηαρεηξηζηηθήο πεξηφ-
δνπ ππεξβαίλνπλ ηα πέληε εθαηνκκχξηα (5.000.000) επξψ. Όπνηνο απφ 
ηνπο επηηεδεπκαηίεο απηνχο αζρνιείηαη θαη κε ηελ θαηαζθεπή δεκφζησλ ή 
ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ, γηα ηελ έληαμε ζε θαηεγνξία βηβιίσλ ν θιάδνο 
απηφο θξίλεηαη απηνηειψο κε βάζε ηα φξηα ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο πα-
ξνχζαο παξαγξάθνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ έρεη παξάιιεια θαη άιιν 
θιάδν πψιεζεο αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ, ηεξεί γηα φιεο ηηο δξα-
ζηεξηφηεηέο ηνπ ηα βηβιία ηεο θαηεγνξίαο πνπ αληηζηνηρεί ζην ζχλνιν 
ησλ εηήζησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ, κε βάζε ηα φξηα ηνπ πξψηνπ ε-
δαθίνπ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.

(11)
 

Αλ ε πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο είλαη κηθξφηεξε ή κεγα-
ιχηεξε ηνπ 12κήλνπ ηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ βξίζθνληαη κε αλαγσγή. 

Όηαλ πσινχληαη αγαζά γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ σο αθαζάξηζην έζν-
δν γηα ηελ ηήξεζε βηβιίσλ ζεσξείηαη ε αμία ησλ αγαζψλ πνπ πσιήζε-
θαλ. 

Γηα ηελ ππνρξέσζε ζχληαμεο απνγξαθήο απφ ηνλ επηηεδεπκαηία 
ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο θαηά ηελ πξψηε δηαρεηξηζηηθή ηνπ πεξίνδν ηα 
αθαζάξηζηα έζνδα απηήο δελ αλάγνληαη ζε εηήζηα.

(12)
 

8. Ο επηηεδεπκαηίαο, απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπ πεξηφ-
δνπ, κπνξεί λα ηεξήζεη βηβιία αλψηεξεο θαηεγνξίαο απφ εθείλε ζηελ 
νπνία εληάζζεηαη, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο φισλ ησλ βηβιίσλ 
θαη ησλ ζηνηρείσλ, πνπ νξίδνληαη γηα ηελ θαηεγνξία απηή, επηθπιαζζνκέ-
λσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 1642/1986. 

Δηδηθά ν επηηεδεπκαηίαο ηεο Α΄ θαηεγνξίαο κπνξεί λα ηεξήζεη βη-
βιία αλψηεξεο θαηεγνξίαο θαη απφ ηελ αξρή θάζε κήλα, κε ηηο πξνυπν-
ζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ απηήο.

(13)
 

9.
(14)

 ε πεξηπηψζεηο κεηαζρεκαηηζκνχ επηρεηξήζεσλ, ε λέα εηαη-

ξεία έρεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ, πνπ είρε νπνηαδήπνηε απφ ηηο επηρεηξήζεηο 
ή θιάδνπο πνπ κεηαζρεκαηίζηεθαλ. 

                                                
(1) Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 4 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 28§1 ηνπ λ. 3522/2006 θαη 

ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθα-

ηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«1. Οη επηηεδεπκαηίεο εληάζζνληαη ζε θαηεγνξία βηβιίσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ απφ ηελ έλαξμε 

ησλ εξγαζηψλ ηνπο, φπσο νξίδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 έσο 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ.» 

(2) Σα ηξία πξψηα εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4 αληηθαηαζηάζεθαλ κε έλα λέν ε-
δάθην κε ην άξζξν 28§2 ηνπ λ. 3522/2006, ην νπνίν ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ 
λφκνπ απφ 22.12.2006, ελψ ε πεξίπησζε γ’ ηνπ λένπ εδαθίνπ ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 

ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006 θαη θαηαιακβάλεη επηηεδεπκαηίεο πνπ θάλνπλ έλαξμε εξγαζηψλ 
κε απηφ απνθιεηζηηθά ην αληηθείκελν εξγαζηψλ απφ 1/1/2007 θαη κεηά, θαζψο θαη επηηεδεπκαηίεο 
πνπ εθδίδνπλ άδεηα αλέγεξζεο νηθνδνκήο απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά. Σα εδάθηα πνπ 

αληηθαηαζηάζεθαλ είραλ σο εμήο: 
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«ηελ ηξίηε θαηεγνξία νη εκεδαπέο θαη νη αιινδαπέο αλψλπκεο θαη πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

εηαηξίεο, θαζψο θαη νη θνηλνπξαμίεο ή άιιεο λνκηθήο κνξθήο επηρεηξήζεηο θαηαζθεπήο δεκφζησλ 

έξγσλ, εθφζνλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλνπλ ππεξβαίλεη ην φξην ηήξεζεο 
βηβιίσλ ηξίηεο θαηεγνξίαο.

(α) (β)
 

Δπίζεο, ζηελ ηξίηε θαηεγνξία εληάζζνληαη ηα πξφζσπα ησλ πεξηπηψζεσλ β', γ' θαη δ' ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 
2238/1994 (ΦΔΚ 151 Α'), πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πψιεζε αλεγεηξφκελσλ νηθνδνκψλ ή ηελ 
θαηαζθεπή δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ, θαζψο θαη νη θνηλνπξαμίεο πνπ έρνπλ ην ίδην 

αληηθείκελν εξγαζηψλ, εθφζνλ ζπκκεηέρεη ζε απηέο έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα πξφζσπα ηνπ πα-
ξφληνο εδαθίνπ ή εκεδαπή αλψλπκε ή πεξηνξηζκέλεο επζχλεο εηαηξία. 

Ζ ππνρξέσζε γηα ηήξεζε βηβιίσλ ηξίηεο θαηεγνξίαο ζπληξέρεη θαη γηα ηηο θνηλνπξαμίεο, ζηηο 

νπνίεο εηζθέξεηαη ε θαηαζθεπή δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ ή ε αλέγεξζε νηθνδνκψλ 
απφ ηηο θνηλνπξαμίεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ.

(γ)
» 

(α)
 Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4 είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 21§3 

ηνπ λ. 2166/1993 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 24.8.1993. Σν εδά-
θην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«2. ηελ ηξίηε θαηεγνξία νη εκεδαπέο θαη αιινδαπέο αλψλπκεο θαη πεξησξηζκέλεο επζχλεο 

εηαηξείεο.» 
(β)

 Μεηαβαηηθή δηάηαμε. Ν. 2166/1993 (ΦΔΚ 137 Α’ / 24.8.1993), άξζξν 21§4. 
«Οη επηρεηξήζεηο θαηαζθεπήο δεκφζησλ έξγσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, πνπ έρνπλ 

ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζα ηεξήζνπλ βηβιία ηξίηεο 
θαηεγνξίαο απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 1994.» 

(γ)
 Σα δεχηεξν θαη ηξίην εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4 πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 

16§1 ηνπ λ. 2992/2002 θαη ίζρπζαλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 16§3 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, γηα δεκφζηα ή 
ηδησηηθά ηερληθά έξγα πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2002 θαη κεηά, θαζψο θαη γηα 
νηθνδνκέο ησλ νπνίσλ ε έλαξμε ηεο αλέγεξζεο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη 
κεηά. 

(3) Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 4 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξνπ 2§1 ηνπ λ. 3052/2002 θαη 
ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθαηα-
ζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«3. ηε δεχηεξε θαηεγνξία, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2: 
α) ν ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, 
β) ν εθηεισληζηήο, 

γ)
(α)

 ν εθκεηαιιεπηήο απηνθηλήηνπ δεκφζηαο ρξήζεο,
 

δ)
(α)

 ν παξαγσγφο αζθαιεηψλ, 
ε)

(α)
 ν κεζίηεο, 

ζη)
(α)

 ν εθκεηαιιεπηήο γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ ή ειαηνηξηβείνπ, 
δ)

(α)
 ν εθκεηαιιεπηήο εθπαηδεπηεξίνπ ή θξνληηζηεξίνπ, 

ε)
(α)

 ν εθκεηαιιεπηήο πινίνπ ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 27/ 1975, 

ζ)
(α)

 ν εθκηζζσηήο κεραλεκάησλ, απηνθηλήησλ ή νπνησλδήπνηε άιισλ θηλεηψλ πξαγκάησλ, 
η)

(α)
 ν πξάθηνξαο εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ, 

ηα)
(α)

 ν θαηαζθεπαζηήο ηδησηηθψλ ή δεκνζίσλ ηερληθψλ έξγσλ, ηνπ νπνίνπ ηα θαζαξά θέξδε 

πξνζδηνξίδνληαη κε εηδηθφ ηξφπν, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πεξί θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο,  
ηβ)

(α)
 ν πσιεηήο ρξπζψλ θαη ινηπψλ λνκηζκάησλ, 

ηγ)
(α)

 ν πξαηεξηνχρνο ρνλδξηθήο πψιεζεο θαπλνβηνκεραληθψλ πξντφλησλ, 

ηδ)
(α)

 ν πσιεηήο πεηξειαηνεηδψλ σο αληηπξφζσπνο εηαηξείαο δηαλνκήο ησλ εηδψλ απηψλ, θαη 
ηε)

(α)
 ν πξαηεξηνχρνο πγξαεξίνπ απηνθηλήησλ. 

Όπνηνο απφ ηνπο παξαπάλσ επηηεδεπκαηίεο δηαηεξεί θιάδν παξνρήο άιισλ ππεξεζηψλ ή 

πψιεζεο άιισλ αγαζψλ ηεξεί, γηα φιεο ηνπ ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηα βηβιία ηεο θαηεγνξίαο πνπ 
αληηζηνηρεί ζην ζχλνιν ησλ εηήζησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ, φρη φκσο θαηεγνξίαο θαηψηεξεο 
ηεο δεχηεξεο.» 

(α) 
Ζ πεξίπησζε γ’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 θαηαξγήζεθε θαη νη πεξ. δ’, ε’, ζη’, δ’, ε’, 

ζ, η’, ηα’, ηβ’, ηγ’, ηδ’, ηε’, ηζη’ ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ αλαξηζκήζεθαλ ζε γ’, δ’, ε’, ζη’, δ’, ε’, ζ, η’, ηα’, 
ηβ’, ηγ’, ηδ’, ηε’ κε ην άξζξν 3§1 ηνπ π.δ. 134/1996 θαη ίζρπζαλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ 

ίδηνπ π.δ. απφ 1.1.1996. Ζ πεξίπησζε πνπ θαηαξγήζεθε είρε σο εμήο: 
«γ) ν πξάθηνξαο θξαηηθψλ ιαρείσλ θαη παηγλίσλ (ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΣΣΟ θαη ζπλαθή),» 
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(4) Οη πεξηπηψζεηο α’ θαη β’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 

28§3 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006 

θαη θαηαιακβάλνπλ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά.  
Οη πεξηπηψζεηο πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ είραλ σο εμήο: 

«α) Ο επηηεδεπκαηίαο ηνπ νπνίνπ ηα θαζαξά θέξδε πξνζδηνξίδνληαη κε εηδηθφ ηξφπν, ζχκθσ-

λα κε ηε λνκνζεζία πεξί θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, θαζψο θαη ν εθκεηαιιεπηήο πινίνπ δεχηεξεο 
θαηεγνξίαο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 27/1975. 

β) Ο πξάθηνξαο εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ, θαζψο θαη ν πξαηεξηνχρνο ρνλδξηθήο πψιεζεο 

θαπλνβηνκεραληθψλ πξντφλησλ απφ 1.1.2004.
(α)

» 
(α)

 Ζ πεξίπησζε β’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 32§4 
ηνπ λ. 3229/2004 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 

10.2.2004. Ζ πεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«β) Ο πξάθηνξαο εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ.» 
(5) Σν πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 πνπ αληηθαζίζηαηαη 

κε ην άξζξν 19§2 ηνπ λ.3842/2010 θαη ζρχεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ε ζηαδηα-
θή έληαμε ζηε δεχηεξε θαηεγνξία βηβιίσλ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Ζ δηάηαμε 
πνπ αληηθαζίζηαηαη είρε σο εμήο: «γ. Ο πξαηεξηνχρνο πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηελ εκπνξία πεηξε-

ιαίνπ». 
(6) Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 4 πνπ θαηαξγείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19§3 ηνπ λ. 

3842/2010, φπσο ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 92 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 01.07.2010, είρε σο 

εμήο: 
«4. ηελ πξψηε θαηεγνξία, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πην πάλσ παξαγξάθνπ 2: α) 

ν πξαηεξηνχρνο πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ απηνθηλήησλ, γηα ηελ εκπνξία βελδίλεο θαη 

πεηξειαίνπ, β) ν επηηεδεπκαηίαο πνπ δηαζέηεη ηα είδε ηνπ απνθιεηζηηθά ιηαληθψο ζηηο θηλεηέο 
ιατθέο αγνξέο, γ) ν εθκεηαιιεπηήο πεξηπηέξνπ, δ) ν ιηαλνπσιεηήο ςηιηθψλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ, 
εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ θαη ηζηγάξσλ. 

Όπνηνο απφ ηνπο επηηεδεπκαηίεο ησλ πεξηπηψζεσλ α’, β’ θαη γ’ δηαηεξεί θαη θιάδν πψιεζεο 

άιισλ αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ, ηεξεί γηα ηνλ θιάδν απηφ ηα βηβιία ηεο θαηεγνξίαο πνπ 
αληηζηνηρεί ζηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ θιάδνπ απηνχ, φρη φκσο θαηεγνξίαο θαηψηεξεο 
ηεο δεχηεξεο. 

ηελ πεξίπησζε απηή νη αγνξέο θαη ηα έμνδα ηνπ πξψηνπ θιάδνπ κπνξεί λα παξαθνινπζνχ-
ληαη ζηα βηβιία ηνπ δεχηεξνπ θιάδνπ, ζε ηδηαίηεξεο ζηήιεο ή ζε ηδηαίηεξν ρψξν, αλ ηεξεί βηβιίν 
εζφδσλ-εμφδσλ ή ζε ηδηαίηεξνπο ινγαξηαζκνχο, αλ ηα βηβιία απηά είλαη ηξίηεο θαηεγνξίαο. 

Γηα ηνλ επηηεδεπκαηία ηεο πεξίπησζεο δ’ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο 
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ.» 

Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 4 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2§1 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ίζρπ-

ζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθαηαζηά-
ζεθε είρε σο εμήο: ηελ πξψηε θαηεγνξία κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 
ηνπ άξζξνπ απηνχ: 

α) ν εθκεηαιιεπηήο πεξηπηέξνπ, β) ν πσιεηήο νπσξνιαραληθψλ, λσπψλ αιηεπκάησλ θαη 
ινηπψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ απνθιεηζηηθά ζηηο θηλεηέο ιατθέο αγνξέο ή πιαλνδίσο, γ) ν πξα-
ηεξηνχρνο πγξψλ θαπζίκσλ, γηα ηελ εκπνξία βελδίλεο. 

Όπνηνο απφ ηνπο παξαπάλσ επηηεδεπκαηίεο δηαηεξεί θαη θιάδν πψιεζεο άιισλ αγαζψλ ή 
παξνρήο ππεξεζηψλ ηεξεί γηα ηνλ θιάδν απηφλ ηα βηβιία ηεο θαηεγνξίαο πνπ αληηζηνηρεί ζηα 
εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ θιάδνπ απηνχ φρη φκσο θαηεγνξίαο θαηψηεξεο ηεο δεχηεξεο κε 

ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ. 
(7) Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 4 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 28§5 

ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006 θαη θαηα-

ιακβάλεη δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά. Σν εδάθην 
πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«ηελ θαηεγνξία πνπ αληηζηνηρεί ζηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο, φρη φκσο ζε θαηεγνξία 

θαηψηεξε ηεο δεχηεξεο, νη ινηπνί επηηεδεπκαηίεο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα,
(α)

 γηα ηνπο νπνί-
νπο δελ πξνβιέπεηαη έληαμε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ απ-
ηνχ, θαζψο θαη νη λένη επηηεδεπκαηίεο, θαηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπο, γηα ηνπο νπνίνπο 

δελ πξνβιέπεηαη εηδηθή έληαμε.» 
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(α)

 Μεηά ηηο ιέμεηο «λνκηθά πξφζσπα» ππήξραλ νη ιέμεηο «ή έλσζε πξνζψπσλ» νη νπνίεο 
απαιείθζεθαλ κε ην άξζξν 21§1 ηνπ λ. 2166/1993 θαη δελ ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 

ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 24.8.1993. 
(8) Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 4 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 3§2 ηνπ 

π.δ. 134/1996 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ ίδηνπ π.δ., απφ 1.1.1996. 

(9) Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 4 πνπ θαηαξγείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19§3 ηνπ λ. 
3842/2010, φπσο ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 92 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 01.07.2010, είρε σο 
εμήο: «Καη’ εμαίξεζε ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 5 νη επηηεδεπκαηίεο 

θπζηθά πξφζσπα, πνπ αζθνχλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζε πφιε ή ρσξηφ κε πιεζπζκφ θάησ ησλ 
πέληε ρηιηάδσλ (5.000) θαηνίθσλ, πνπ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, ε-
ληάζζνληαη θαηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπο ζηελ πξψηε θαηεγνξία βηβιίσλ θαη ζηε ζπλέ-

ρεηα ζηελ θαηεγνξία βηβιίσλ πνπ αληηζηνηρεί ζηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο πξνεγνχκελεο 
δηαρεηξηζηηθήο ηνπο πεξηφδνπ, εθηφο απφ ηνπο επηηεδεπκαηίεο θπζηθά πξφζσπα ησλ πεξηθε-
ξεηψλ απηψλ πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή ηελ πψιεζε αγα-

ζψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ (κηθηή δξαζηεξηφηεηα) ή ηελ εθκεηάιιεπζε θαηαζηήκαηνο ή 
άιινπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν πξνζθέξεηαη θαγεηφ ή πνηφ κε ζεξβίξηζκα, νη νπνίνη εληάζζνληαη 
απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπο ζηελ θαηεγνξία πνπ αληηζηνηρεί ζηα εηήζηα αθαζάξηζηα 

έζνδά ηνπο, φρη φκσο ζε θαηεγνξία θαηψηεξε ηεο δεχηεξεο. 
Δπίζεο, νη επηηεδεπκαηίεο θπζηθά πξφζσπα ησλ πην πάλσ πεξηθεξεηψλ, πνπ πξαγκαηνπνη-

νχλ αθαζάξηζηα έζνδα απφ ρνλδξηθέο πσιήζεηο θαηά πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ εμήληα ζηα εθαηφ 

(60%) ή εμαγσγέο, αλεμάξηεηα απφ πνζνζηφ εληάζζνληαη κε βάζε ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο, 
φρη φκσο ζε θαηεγνξία θαηψηεξε ηεο δεχηεξεο. 

Δηδηθά, ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ εθκεηάιιεπζε παξαδν-

ζηαθνχ θαθελείνπ ζηηο πεξηνρέο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ηεξνχλ ηα βηβιία ηεο θαηεγνξίαο 
πνπ αληηζηνηρεί ζηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο». 

ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 4 ε θξάζε «θαηαζηήκαηνο ή άιινπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν πξν-
ζθέξεηαη θαγεηφ ή πνηφ κε ζεξβίξηζκα» αληηθαηέζηεζε ηε θξάζε «θέληξνπ δηαζθέδαζεο ή 

θαηαζηήκαηνο πνπ ππφθεηηαη ζε αγνξαλνκηθή θαηάηαμε» κε ην άξζξν 2§2 ηνπ λ. 3052/2002 θαη 
ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. 

Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 4 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 8§1 ηνπ 

λ.2120/1993 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 4.3.1993. 
(10)  Ζ παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 4 πνπ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 19§7 ηνπ λ.3842/2010 

θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 92 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 01.01.2011 είρε σο εμήο: 

 

Καηεγνξίεο βηβιίωλ όξηα αθαζάξηζηωλ εζόδωλ
(10)

 

Πξψηε  κέρξη θαη  150.000 επξψ 

Γεχηεξε  κέρξη θαη  1.500.000 επξψ 

Σξίηε  άλσ ησλ  1.500.000 επξψ 

 
Σα φξηα αθαζαξίζησλ εζφδσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 7 έρνπλ ηξνπνπνηεζεί σο εμήο:  

 Πξψηε Γεχηεξε Σξίηε 
 (κέρξη θαη) (κέρξη θαη) (άλσ ησλ) 
Απφ 1.1.1992 (π.δ. 186/1992, άξ. 4§7), δξρ. 15.000.000 180.000.000 180.000.000 

Απφ 1.1.1996 (π.δ. 134/1996, άξ. 3§3), δξρ. 18.000.000 --- --- 
Απφ 1.1.1998 (λ. 2579/1998, άξ. 15§1), δξρ. --- 250.000.000 250.000.000 
Απφ 1.1.2000 (λ. 2753/1999, άξ. 9§3), δξρ. 25.000.000 300.000.000 300.000.000 

Απφ 1.1.2002 (λ. 2948/2001, άξ. 17§1), €  75.000 900.000 900.000 
Απφ 1.1.2003 (λ. 3052/2002, άξ. 2§3), € 100.000 1.000.000 1.000.000 
Γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ 

22.12.2006 θαη κεηά (λ. 3522/2006, άξ. 28§6), € 150.000 1.500.000 1.500.000 

(11) Σα δεχηεξν, ηξίην θαη ηέηαξην εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 4 πξνζηέζεθαλ κε 
ην άξζξν 28§6 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 
22.12.2006. 

(12) Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 4 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 28§7 ηνπ 
λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. 
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(13) Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 4 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 19§5 ηνπ 

λ.3842/2010 θαη ηζρχεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 01.06.2010. 

(14) Ζ παξάγξαθνο 9 ηνπ άξζξνπ 4 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 21§5 ηνπ λ. 2166/1993 θαη η-
ζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 24.8.1993. 
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Άξζξν 5. 
Βηβιία πξώηεο θαηεγνξίαο. 

(1)
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
(1) Σν άξζξν 5 πνπ θαηαξγείηαη κε ην άξζξν 19§6 ηνπ λ. 3842/2010 θαη ηζρχεη κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 01.01.2011 είρε σο εμήο:  
«1. Ο επηηεδεπκαηίαο ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο, γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ, ηεξεί 

βηβιίν αγνξψλ, ζε μερσξηζηέο ζηήιεο ηνπ νπνίνπ θαηαρσξεί: 
α) ην είδνο ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ, ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαη ηε ρξνλνινγία έθδνζεο ή ιήςεο ηνπ 

θαη ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία ηνπ εθδφηε, 

β) ηελ αμία αγνξάο αγαζψλ θαη ιήςεο ππεξεζηψλ, ηα έμνδα, ην Φ.Π.Α. ησλ πξάμεσλ απηψλ 
θαη ηηο επηζηξνθέο θαη εθπηψζεηο πνπ γίλνληαη κε ηδηαίηεξα ζηνηρεία, νη νπνίεο κπνξεί λα θαηα-
ρσξνχληαη αθαηξεηηθά απφ ηηο αληίζηνηρεο ζηήιεο. 

2. Ζ αμία θάζε πξάμεο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ αλαιχεηαη ζε ζηήιεο ηνπ ηεξνχκελνπ 
βηβιίνπ ή ζε θαηαζηάζεηο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηνπ Φ.Π.Α. 

Ζ αλάιπζε απηή κπνξεί λα γίλεη ην αξγφηεξν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή 

ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ. 
3. ε ηδηαίηεξεο ζηήιεο ή ζε ηδηαίηεξν ρψξν ηνπ βηβιίνπ θαηαρσξείηαη ε αμία αγνξάο ησλ πα-

γίσλ ζηνηρείσλ, ν Φ.Π.Α. απηψλ, θαζψο θαη ηα δάλεηα πνπ ρνξεγνχληαη ή ιακβάλνληαη. 

4. Σα πνζά ησλ εμφδσλ κέρξη εθαηφλ πελήληα (150) επξψ έθαζην θαη ν Φ.Π.Α. πνπ αληηζηνη-
ρεί ζε απηά κπνξεί λα θαηαρσξνχληαη θαζεκεξηλά ζηηο ζηήιεο πνπ αθνξνχλ ζπγθεληξσηηθά κε 
έλα πνζφ, κε αλαγξαθή θαη ηνπ πιήζνπο ησλ αληίζηνηρσλ δηθαηνινγεηηθψλ». 

Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 5 είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 28§8 ηνπ λ. 3522/2006 θαη 
ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθα-
ηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«4. Σα πνζά ησλ εμφδσλ κέρξη πελήληα (50) επξψ έθαζην θαη ν Φ.Π.Α. πνπ αληηζηνηρεί ζ’ απ-
ηά κπνξεί λα θαηαρσξνχληαη θαζεκεξηλά ζηηο ζηήιεο πνπ αθνξνχλ κε έλα πνζφ αλά εθδφηε 
ζηνηρείνπ.» 

Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 5 είρε πξνζηεζεί κε ην άξζξν 2§4 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ίζρπζε 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. 
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Άξζξν 6. 
Βηβιία δεύηεξεο θαηεγνξίαο. 

 
1. Ο επηηεδεπκαηίαο ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο, γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπ, ηεξεί βηβιίν εζφδσλ - εμφδσλ, ζε μερσξηζηέο ζηήιεο 
ηνπ νπνίνπ θαηαρσξεί: 

α) ην είδνο ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ, ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαη ηε ρξνλν-

ινγία έθδνζεο ή ιήςεο ηνπ, θαζψο θαη ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπ-
κία ηνπ εθδφηε ησλ ζηνηρείσλ αγνξψλ θαη εμφδσλ, 

β) ηα αθαζάξηζηα έζνδα απφ ηελ πψιεζε εκπνξεπκάησλ, πξντφ-
λησλ, πξψησλ πιψλ, απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη απφ ινηπέο πξά-
μεηο, 

γ) ηηο δαπάλεο γηα αγνξά αγαζψλ, δηαθεθξηκέλα θαη αλάινγα κε ηνλ 
πξννξηζκφ ηνπο γηα κεηαπψιεζε ή παξαγσγή πξντφλησλ, ηηο δαπάλεο 
ιήςεο ππεξεζηψλ, ηα γεληθά έμνδα θαη ινηπέο πξάμεηο, 

δ) ηηο επηζηξνθέο θαη ηηο εθπηψζεηο πνπ γίλνληαη κε ηδηαίηεξν ζηνη-
ρείν επί ησλ πην πάλσ πξάμεσλ, νη νπνίεο κπνξεί λα θαηαρσξνχληαη 
αθαηξεηηθά απφ ηηο αληίζηνηρεο ζηήιεο, 

ε) ην Φ.Π.Α. πνπ αληηζηνηρεί ζηηο πην πάλσ πξάμεηο. 
2. Σν πνζφ θάζε πξάμεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ αλαιχε-

ηαη ζε ηδηαίηεξεο ζηήιεο ηνπ ηεξνπκέλνπ βηβιίνπ ή ζε θαηαζηάζεηο, αλά-
ινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηνπ Φ.Π.Α.. 

Ζ αλάιπζε απηή κπνξεί λα γίλεη ην αξγφηεξν κέρξη ηε ιήμε ηεο 
πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ. 

3. Σα πνζά ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ θαη ν Φ.Π.Α. πνπ αληηζηνηρεί 
ζ’ απηά κπνξεί λα θαηαρσξνχληαη θαζεκεξηλά ζηηο ζηήιεο πνπ αθνξνχλ, 
κε έλα πνζφ, γηα θάζε έλα είδνο θαη ζεηξά ζηνηρείσλ πνπ εθδφζεθαλ ηελ 
ίδηα εκέξα κε αλαγξαθή ηνπ πξψηνπ θαη ηειεπηαίνπ αξηζκνχ. 

ε πεξίπησζε ρξήζεο ηακεηαθήο κεραλήο αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο 
ηνπ εκεξήζηνπ δειηίνπ «Ε», φπσο νξίδεηαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 
απνθάζεηο πεξί Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ησλ θ.η.κ..

(1)
 Παξέρεηαη ε δπ-

λαηφηεηα θαηαρψξεζεο ησλ εκεξήζησλ δειηίσλ «Ε» κε κία κεληαία ζπ-
γθεληξσηηθή εγγξαθή κε βάζε δειηίν κεληαίαο αλαθνξάο, πνπ εθηππψλε-
ηαη απφ ηελ θ.η.κ., θαη ζην νπνίν εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα αζξνίζκαηα 
ησλ επί κέξνπο εκεξήζησλ δειηίσλ «Ε», κε αλαγξαθή ζην βηβιίν εζφ-
δσλ-εμφδσλ ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξά, θαζψο θαη ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ 
ηειεπηαίνπ αξηζκνχ ηνπ εκεξήζηνπ δειηίνπ «Ε» ηνπ αληίζηνηρνπ κήλα. Σα 
εκεξήζηα δειηία «Ε» ζα ζπλερίζνπλ λα εθδίδνληαη θαη λα δηαθπιάζζνληαη 
θαηά ηα νξηδφκελα απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο απνθάζεηο πεξί ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ ησλ θ.η.κ. θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξ-
ζξνπ 21 ηνπ Κψδηθα απηνχ. ηνλ ίδην ρξφλν δηαθπιάζζνληαη θαη ηα πα-
ξαπάλσ δειηία αλαθνξάο.

(2)
 

Σα πνζά ησλ εμφδσλ κέρξη εθαηφλ πελήληα (150) επξψ έθαζην θαη 
ν Φ.Π.Α. πνπ αληηζηνηρεί ζε απηά κπνξεί λα θαηαρσξνχληαη θαζεκεξηλά 
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ζηηο ζηήιεο πνπ αθνξνχλ ζπγθεληξσηηθά κε έλα πνζφ, κε αλαγξαθή θαη 
ηνπ πιήζνπο ησλ αληίζηνηρσλ δηθαηνινγεηηθψλ.

(3)
 

4. ε ηδηαίηεξν ρψξν ηνπ βηβιίνπ θαηαρσξνχληαη δηαθεθξηκέλα: 
α) ηα έζνδα θαη έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηξί-

ηνπ, 
β) νη απηνπαξαδφζεηο αγαζψλ ή ε ηδηνρξεζηκνπνίεζε ππεξεζηψλ, 
γ)

(4)
 Ζ αμία αγνξάο θαη πψιεζεο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ, ν Φ.Π.Α. 

πνπ αλαινγεί ζε απηέο, θαζψο θαη νη απνζβέζεηο ηνπο, φηαλ εμάγεηαη ιν-
γηζηηθφ απνηέιεζκα. 

δ) νη θαηαζέζεηο θαη νη αλαιήςεηο θεθαιαίσλ, ηα δάλεηα πνπ ρνξε-
γνχληαη θαη ιακβάλνληαη, θαζψο θαη νη εηζπξάμεηο ή νη θαηαβνιέο πνπ 
γίλνληαη γηα κεξηθή ή νιηθή εμφθιεζή ηνπο. 

5. Μέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνιν-
γίαο εηζνδήκαηνο ηνπ νηθείνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ζην βηβιίν εζφδσλ - εμφ-
δσλ θαηαρσξείηαη αλάιπζε ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ απφ πσιήζεηο 
αγαζψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ, κε δηάθξηζε ιηαληθψλ - ρνλδξηθψλ πσ-
ιήζεσλ, θαζψο θαη ησλ εμφδσλ γηα ακνηβέο πξνζσπηθνχ θαη ηξίησλ, γηα 
ελνίθηα, γηα ηφθνπο θαη γηα ινηπά έμνδα.

(5)
 

Ζ αλάιπζε απηή δελ απαηηείηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηξφπν ηή-
ξεζεο ηνπ βηβιίνπ εζφδσλ – εμφδσλ. 

6.
(6) 

Ο επηηεδεπκαηίαο ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο ηεξεί θαη βηβιίν α-
πνγξαθψλ εκπνξεχζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηα-
ηάμεηο ησλ άξζξσλ 27 θαη 28 ηνπ παξφληνο Κψδηθα, εθφζνλ ηα εηήζηα 
αθαζάξηζηα έζνδά ηνπ απφ πψιεζε αγαζψλ ππεξβαίλνπλ ην δέθα ηνηο 
εθαηφ (10%) ηνπ γεληθνχ νξίνπ ηήξεζεο βηβιίσλ Γ΄ θαηεγνξίαο φπσο απ-
ηφ νξίδεηαη απφ ην άξζξν 4 ηνπ Κψδηθα απηνχ. ην βηβιίν απνγξαθψλ ε 
θαηαγξαθή ηεο απνγξαθήο γίλεηαη θαηά πνζφηεηα θαη αμία κέρξη ηελ 20ή 
Φεβξνπαξίνπ εθάζηνπ έηνπο θαη φρη αξγφηεξα απφ ηελ εκεξνκελία ππν-
βνιήο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο Φ.Π.Α. ή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδή-
καηνο. 

                                                
(1) ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 6 ε θξάζε «ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 

απνθάζεηο πεξί Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ησλ θ.η.κ.» αληηθαηέζηεζε ηε θξάζε «ηελ απφθαζε 

. 1659/104/20.6.1988 (ΦΔΚ Β’ 497)» κε ην άξζξν 20§1 ηνπ λ. 3296/2004 θαη ηζρχεη ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 33 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2005. 

(2) Σα ηξίην, ηέηαξην θαη πέκπην εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 6 πξνζηέζεθαλ κε ην 

άξζξν 20§1 ηνπ λ. 3296/2004 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 
1.1.2005. 

(3) Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 6 πνπ αληηθαζίζηαηαη κε ην άξζξν 

19§7 ηνπ λ.3842/2010 θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 92 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 01.01.2011 είρε σο εμήο: 
«Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 5 έρεη αλάινγε εθαξκνγή θαη επί ησλ βηβιίσλ ηεο δεχηεξεο θα-
ηεγνξίαο». 

 Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 6 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 2§5 ηνπ λ. 
3052/2002 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. 

(4) Ζ πεξίπησζε γ’ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 6 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 28§9 ηνπ 

λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006 θαη θαηαιακ-
βάλεη δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά. Ζ πεξίπησζε 
πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
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«γ) ε αμία αγνξάο πάγησλ ζηνηρείσλ, ν Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί ζ’ απηά, θαζψο θαη νη απνζβέ-

ζεηο ηνπο φηαλ εμάγεηαη ινγηζηηθφ απνηέιεζκα,» 

(5) Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 6 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 28§10 
ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Σν εδά-
θην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«ηηο ηειεπηαίεο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ θαη εληφο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξη-
ζηηθήο πεξηφδνπ, γίλεηαη αλάιπζε ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ απφ πσιήζεηο αγαζψλ θαη παξνρή 
ππεξεζηψλ, κε δηάθξηζε ιηαληθψλ – ρνλδξηθψλ, ησλ εμφδσλ γηα ακνηβέο πξνζσπηθνχ θαη ηξί-

ησλ, γηα ελνίθηα, γηα ηφθνπο θαη γηα ινηπά έμνδα.» 
(6) Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 6 πνπ αληηθαζίζηαηαη κε ην άξζξν 19§8 

ηνπ λ.3842/2010 θαη έρεη εθαξκνγή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ ίδηνπ λφκνπ 

απφ 01.01.2011 είρε σο εμήο : «Ο επηηεδεπκαηίαο ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο ηεξεί θαη βηβιίν 
απνγξαθψλ εκπνξεχζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 27 
θαη 28 ηνπ παξφληνο Κψδηθα, εθφζνλ ηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπ απφ πψιεζε αγαζψλ 

ππεξέβεζαλ ην φξην ηήξεζεο βηβιίσλ πξψηεο θαηεγνξίαο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 4». 
Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 6 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 9§4 ηνπ λ. 2753/1999 θαη ίζρπ-

ζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ ηελ 31.12.1999. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθα-

ηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«6.

(α)
 Ο επηηεδεπκαηίαο ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο ηεξεί θαη βηβιίν απνγξαθψλ εκπνξεπζίκσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 27 θαη 28 ηνπ παξφληνο Κψδη-

θα, ζην νπνίν ε θαηαγξαθή ηεο απνγξαθήο γίλεηαη θαηά πνζφηεηα θαη αμία κέρξη ηελ 20ε Φε-
βξνπαξίνπ εθάζηνπ έηνπο θαη φρη αξγφηεξα απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο εθθαζαξηζηηθήο δή-
ισζεο ΦΠΑ ή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο.

(β) 
Καη’ εμαίξεζε, απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππν-

ρξέσζε απηή, κφλν γηα ηελ απνγξαθή ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 1994, ν επηηεδεπκαηίαο πνπ ηα  
αθαζάξηζηα έζνδά ηνπ δελ ζα ππεξβνχλ ην πνζφ ησλ 80.000.000 δξαρκψλ.» 

(α) 
Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 6 είρε πξνζηεζεί κε ην άξζξν 43§1 ηνπ λ. 2214/1994 θαη ί-

ζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξνπ 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ ηελ 31.12.1994. 
(β) 

Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 6 είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 4 ηνπ 
π.δ. 134/1996 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ ίδηνπ π.δ. απφ 1.8.1996. Σν εδάθην πνπ 
αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Ο επηηεδεπκαηίαο ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο ηεξεί θαη βηβιίν απνγξαθψλ εκπνξεχζηκσλ πε-
ξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 27 θαη 28 ηνπ παξφληνο Κψδηθα.»  
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Άξζξν 7. 
Βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο. 

 
1. Ο επηηεδεπκαηίαο ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο, γηα ηελ άζθεζε ηνπ ε-

παγγέικαηφο ηνπ, ηεξεί ινγηζηηθά βηβιία θαηά ηε δηπινγξαθηθή κέζνδν 
κε νπνηνδήπνηε ινγηζηηθφ ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηηο γεληθά παξαδεθηέο 
αξρέο ηεο ινγηζηηθήο. 

2.
( 1 )

 Ο επηηεδεπκαηίαο ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο βηβιίσλ εθαξκφδεη 
ππνρξεσηηθά ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην (Π.Γ. 1123/1980, ΦΔΚ 
Α’ 283), κφλν σο πξνο ηελ δνκή, ηελ νλνκαηνινγία θαη ην πεξηερφκελν 
ησλ πξσηνβαζκίσλ, δεπηεξνβαζκίσλ θαη ησλ ππνγξακκηζκέλσλ ηξηην-
βαζκίσλ ινγαξηαζκψλ, κε εμαίξεζε ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο νκάδαο 9, νη 
νπνίνη δελ ηεξνχληαη. Ζ αλάπηπμε ησλ δεπηεξνβαζκίσλ ινγαξηαζκψλ, 
ζε κε ζεζκνζεηεκέλνπο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδί-
νπ ηξηηνβαζκίνπο ινγαξηαζκνχο, θαζψο θαη ε αλάπηπμε ησλ ηξηηνβαζκί-
σλ ινγαξηαζκψλ ζε επίπεδν ηεηαξηνβαζκίσλ, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
αξρέο ηεο ινγηζηηθήο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ επηηεδεπκαηία. 

Δπίζεο ηεξεί θαη κεηξψν παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαηά ηα 
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.2.103 ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ 
ρεδίνπ. Σα έπηπια θαη ζθεχε κπνξεί λα παξαθνινπζνχληαη ζην κεηξψν 
παγίσλ αλά ζπληειεζηή απφζβεζεο.

(2)
 

Γηαηάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ ηήξεζε θιαδηθψλ ινγηζηηθψλ ζρεδί-
σλ θαηηζρχνπλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ.

(3)
 

3. Απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ γεληθνχ θαη ησλ αλαιπηηθψλ θαζνιη-
θψλ πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ζπγθεληξσηηθά θαη αλαιπηηθά ζηνηρεία ησλ 
θαηαρσξήζεσλ, ψζηε λα είλαη επρεξήο ε πιεξνθφξεζε ή ε επαιήζεπζε 
απφ ην θνξνινγηθφ έιεγρν, γηα ηηο αλάγθεο φισλ ησλ θνξνινγηθψλ αληη-
θεηκέλσλ. 

4.
(4)

 Σν πξψην, ην δεχηεξν θαη ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 
3 ηνπ άξζξνπ 6 έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα ηελ ηήξεζε βηβιίσλ Γ΄ 
θαηεγνξίαο. 

5. Οη αλψλπκεο εηαηξίεο ηεξνχλ βηβιίν πξαθηηθψλ γεληθψλ ζπλε-
ιεχζεσλ ησλ κεηφρσλ, βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη 
βηβιίν κεηφρσλ.

(5)
 

Οη εηαηξείεο πεξησξηζκέλεο επζχλεο ηεξνχλ βηβιίν πξαθηηθψλ ζπ-
λειεχζεσλ θαη βηβιίν πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο. 

6.
(6)

 Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ζπληάζζεη ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο ηνπ 
Καηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (Γ.Λ.Π.) ηεξεί ηα 
ινγηζηηθά ηνπ βηβιία ή κε βάζε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ησλ Γ.Λ.Π. ή 
κε βάζε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζε-
ζίαο. 

7.
(6)

Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί ηα βηβιία ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλφλεο ησλ Γ.Λ.Π. ππνρξενχηαη: 
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Α. Να ζπληάζζεη Πίλαθα πκθσλίαο Λνγηζηηθήο - Φνξνινγηθήο 

Βάζεο (Π..Λ.Φ.Β.). 
ηνλ Πίλαθα απηφλ θαηαρσξνχληαη ζε ρσξηζηέο ζηήιεο γηα θάζε 

πξσηνβάζκην δηαθνξνπνηεκέλν ινγαξηαζκφ ζε ρξέσζε ή πίζησζε: 
α) Ζ αμία φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ηεξνχκελα βηβιία (Λνγηζηηθή 

βάζε). 
β) Ζ αμία φπσο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο θνξνιν-

γηθήο λνκνζεζίαο (Φνξνινγηθή βάζε). 
γ) Ζ δηαθνξά κεηαμχ Λνγηζηηθήο θαη Φνξνινγηθήο βάζεο. 
Β. Να ηεξεί ηδηαίηεξν Φνξνινγηθφ Μεηξψν Πάγησλ Πεξηνπζηαθψλ 

ηνηρείσλ, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ελζσκαησκέλν ζην θχξην Μεηξψν 
Πάγησλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο 
βάζε ηνπ πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ αλαγθαίσλ θαηαρσξήζεσλ 
ζηνλ Π..Λ.Φ.Β. θαη ζηνλ Πίλαθα Φνξνινγηθψλ Απνηειεζκάησλ, ζην 
βαζκφ πνπ, θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π., πξνθχπηνπλ δηαθνξέο ζηελ 
απνηίκεζε πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είηε ιφγσ ηεο δηαθνξνπνίε-
ζεο ηεο πξν ησλ απνζβέζεσλ αμίαο ηνπο είηε ιφγσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο 
ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ. 

Γ. Να ζπληάζζεη Πίλαθεο Φνξνινγηθψλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, 
ρεκαηηζκνχ Φνξνινγηθψλ Απνζεκαηηθψλ θαη Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα 
Φνξνινγηθψλ Απνζεκαηηθψλ, ησλ νπνίσλ ηα δεδνκέλα πξνθχπηνπλ απφ 
ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχληαη κε ηε δηπινγξαθηθή κέζνδν. 

                                                
(1) Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 7 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ π.δ. 134/1996 θαη η-

ζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξνπ 22 ηνπ ίδηνπ π.δ. γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ 
1.1.1997 θαη κεηά. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«2. Ο επηηεδεπκαηίαο ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο βηβιίσλ εθαξκφδεη ππνρξεσηηθά ην Διιεληθφ Γε-
ληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην (π.δ. 1123/1980, ΦΔΚ Α’ 283), κφλν σο πξνο ηε δνκή, ηελ νλνκαηνινγία 
θαη ην πεξηερφκελν ησλ πξσηνβάζκησλ θαη δεπηεξνβάζκησλ ινγαξηαζκψλ, κε εμαίξεζε ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηεο νκάδαο 9, νη νπνίνη δελ ηεξνχληαη. 
Ζ αλάπηπμε ησλ δεπηεξνβάζκησλ ινγαξηαζκψλ, ζε επίπεδν ηξηηνβάζκησλ ινγαξηαζκψλ, γί-

λεηαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 

Δηδηθέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδί-
νπ, κε ηηο νπνίεο επηβάιινληαη πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο ζε θαηεγνξίεο επηηεδεπκαηηψλ, θαηη-
ζρχνπλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 

Ζ παξάβαζε ησλ εηδηθψλ απηψλ δηαηάμεσλ ζπληζηά θαη παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφ-
ληνο θαη επηζχξεη ηηο ζπλέπεηεο θαη ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφ.»  

(2) Σα ηξίην θαη ηέηαξην εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 

2§6 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. 
(3) Σα δχν ηειεπηαία εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 

28§11 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006 

θαη θαηαιακβάλνπλ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά. 
Σα εδάθηα πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ είραλ σο εμήο: 

«Δηδηθέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδί-

νπ, κε ηηο νπνίεο επηβάιινληαη πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο ζε θαηεγνξίεο επηηεδεπκαηηψλ θαζψο 
θαη νη δηαηάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ ηήξεζε θιαδηθψλ ινγηζηηθψλ ζρεδίσλ, θαηηζρχνπλ ησλ 
δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο. Ζ παξάβαζε ησλ εηδηθψλ απηψλ δηαηάμεσλ ζπληζηά θαη 

παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαη επηζχξεη ηηο ζπλέπεηεο θαη ηηο θπξψζεηο πνπ πξν-
βιέπνληαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφ.» 

(4) Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 7 πνπ αληηθαζίζηαηαη κε ην άξζξν 19§9 ηνπ λ. 3842/2010 

θαη ηζρχεη ζχκθσλα  κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 01.01.2011 είρε σο 



Κωδηθοποίεζε π.δ/ηος 186/1992                                                     Άρζρο 7 

 25 

                                                                                                              
εμήο: «Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 5, θαζψο θαη ην πξψην θαη δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξά-
θνπ 3 ηνπ άξζξνπ 6 έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη επί ηήξεζεο βηβιίσλ Γ’ θαηεγνξίαο». 

 Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 7είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 20§2 ηνπ λ. 3296/2004 θαη 
ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2005. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθαηα-
ζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«4. Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 5 θαη ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 6 έρεη αλάινγε εθαξκν-
γή θαη επί ησλ βηβιίσλ ηξίηεο θαηεγνξίαο.» 

Πξνεγνχκελα, ε παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 7 είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 2§7 ηνπ λ. 

3052/2002 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ παξάγξαθνο 
πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«4. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 6 έρεη αλάινγε εθαξκνγή θαη επί ησλ βηβιίσλ ηξίηεο θαηε-

γνξίαο.» 

(5) Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 7 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 9§4 ηνπ 
λ. 2275/1994 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 29.12.1994. Σν εδάθην 

πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«Οη αλψλπκεο εηαηξείεο ηεξνχλ βηβιία πξαθηηθψλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ θαη βη-

βιίν πξαθηηθψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.» 

(6) Οη παξάγξαθνη 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 7 αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 12§1 ηνπ λ. 3301/  
2004 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 23.12.2004. Οη παξάγξαθνη 
πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ είραλ σο εμήο: 

«6. Οη αλψλπκεο εηαηξείεο θαη νη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο πνπ εθαξκφδνπλ, είηε ππν-
ρξεσηηθά είηε πξναηξεηηθά, ηα πηνζεηεζέληα κε Καλνληζκφ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έ-
λσζεο Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 15 ηνπ Κ.Ν. 

2190/1920, εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε εθαξκνγήο εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απ-
ηνχ, ζην βαζκφ πνπ νη δηαηάμεηο απηέο είλαη αληίζεηεο κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.  

7. Γηεπθξηλίδεηαη φηη σο ππνθείκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ ινγηζηηθά βηβιία ησλ επη-
ρεηξήζεσλ ζεσξνχληαη ηφζν ηα ηεξνχκελα γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ ινγηζηηθά βηβιία φζν θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά θνξνινγηθά βηβιία ζηα νπνία θαηαρσ-
ξίδνληαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θαλφλσλ απνηίκεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 
ππνρξεψζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη ησλ αληίζηνηρσλ θνξνινγηθψλ 

θαλφλσλ. Δπίζεο δηεπθξηλίδεηαη φηη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν απηφλ θπξψζεηο γηα ηε κε 
ηήξεζε ή ηελ πιεκκειή ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπ-
κπιεξσκαηηθψλ θνξνινγηθψλ βηβιίσλ, παξακέλνπλ ζε ηζρχ.» 

Οη παξάγξαθνη 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 7 είραλ πξνζηεζεί κε ην άξζξν 14 ηνπ λ. 3229/2004 θαη 
ίζρπζαλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 10.2.2004. 
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Άξζξν 8
(1)

 
Βηβιίν απνζήθεο, παξαγωγήο - θνζηνινγίνπ, 

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ 
 

1. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ πσιεί αγαζά γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ ή 
γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ ή γηα ίδην ινγαξηαζκφ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, 
εθφζνλ θαηά ηηο δχν πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ηα εηήζηα 
αθαζάξηζηα έζνδά ηνπ ππεξέβεζαλ ην πνζφ ησλ πέληε εθαηνκκπξίσλ 
(5.000.000) επξψ ή ην πνζφ ησλ έμη εθαηνκκπξίσλ πεληαθνζίσλ ρηιηά-
δσλ (6.500.000) επξψ πξνθεηκέλνπ γηα επηηεδεπκαηία πνπ πσιεί ηα α-
γαζά ηνπ εθηφο ηεο ρψξαο θαηά πνζνζηφ άλσ ηνπ νγδφληα ηνηο εθαηφ 
(80%), ηεξεί βηβιίν απνζήθεο. ην βηβιίν απνζήθεο θαηαρσξνχληαη γηα 
θάζε αγαζφ νη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο θαηά είδνο, πνζφηεηα θαη αμία θαη 
ε πνζνηηθή δηαθίλεζε θαηά είδνο θαη πνζφηεηα θαηά ηελ εηζαγσγή θαη 
εμαγσγή. Σα αγαζά ησλ ηξίησλ παξαθνινπζνχληαη μερσξηζηά ηνπιάρη-
ζηνλ θαηά είδνο θαη πνζφηεηα. 
2.

(2)
 Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ελεξγεί επεμεξγαζία γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή γηα 

ίδην ινγαξηαζκφ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, εθφζνλ θαηά ηηο δχν πξνε-
γνχκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπ ππε-
ξέβεζαλ ην πνζφ ησλ πέληε εθαηνκκπξίσλ (5.000.000) επξψ ή ην πνζφ 
ησλ έμη εθαηνκκπξίσλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (6.500.000) επξψ πξνθεη-
κέλνπ γηα επηηεδεπκαηία πνπ πσιεί ηα πξντφληα ηνπ εθηφο ηεο ρψξαο ή 
ελεξγεί επεμεξγαζία θαη γηα ινγαξηαζκφ θαηνίθνπ άιιεο ρψξαο θαηά πν-
ζνζηφ άλσ ηνπ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ηνπ ζπλφινπ ησλ εηήζησλ αθα-
ζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ θιάδνπ επεμεξγαζίαο, ηεξεί βηβιίν απνζήθεο 
πξψησλ πιψλ, έηνηκσλ πξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ. ην βηβιίν απν-
ζήθεο θαηαρσξνχληαη, γηα θάζε αγαζφ, νη αγνξέο θαη πσιήζεηο θαη’ εί-
δνο, πνζφηεηα θαη αμία θαη ε εληφο θαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο πνζνηηθή 
δηαθίλεζε θαη’ είδνο θαη πνζφηεηα. Όηαλ ν επηηεδεπκαηίαο ελεξγεί επε-
μεξγαζία θαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, ζην βηβιίν απνζήθεο παξαθνινπ-
ζνχληαη νη πξψηεο χιεο θαη ηα έηνηκα πξντφληα ησλ ηξίησλ μερσξηζηά 
ηνπιάρηζηνλ θαη’ είδνο θαη πνζφηεηα. 

Ζ αμία θηήζεο ησλ πξψησλ πιψλ, πνπ δηαηέζεθαλ γηα ηελ επε-
μεξγαζία, θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ έηνηκσλ πξντφλησλ θαη ππνπξντφ-
λησλ πνπ παξάρζεθαλ, αλαγξάθεηαη ζην βηβιίν απνζήθεο ζην ηέινο ηεο 
δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη κέρξη ηελ πξνζεζκία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγη-
ζκνχ. 

Βνεζεηηθέο χιεο θαη πιηθά ζπζθεπαζίαο παξαθνινπζνχληαη ζην βη-
βιίν απνζήθεο ζπλνιηθά κφλν θαη’ αμία ζε αληίζηνηρν ινγαξηαζκφ. 

Ο παξαπάλσ επηηεδεπκαηίαο ν ππφρξενο ζε ηήξεζε βηβιίνπ απν-
ζήθεο εθδίδεη δειηίν εζσηεξηθήο δηαθίλεζεο γηα ηελ εληφο ηεο εκέξαο ε-
μαγσγή απφ ηελ απνζήθε πξνο ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πξψησλ 
πιψλ, ηδίσλ ή ηξίησλ ή ηελ επαλαθνξά ηνπο ζηελ απνζήθε, θαζψο θαη 
γηα ηα εληφο ηεο εκέξαο παξαρζέληα έηνηκα πξντφληα θαη ππνπξντφληα 
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πνπ εηζάγνληαη ζηελ απνζήθε εηνίκσλ. ην δειηίν εζσηεξηθήο δηαθίλε-
ζεο αλαγξάθεηαη ην είδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ αγαζψλ πνπ δηαθηλνχληαη, 
θαζψο θαη ν ρψξνο πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ ησλ αγαζψλ. 

3. Πξνθεηκέλνπ γηα επηηεδεπκαηία πνπ έρεη παξάιιεια κε ηνλ θιά-

δν εκπνξίνπ θαη μερσξηζηφ θιάδν επεμεξγαζίαο, ε ππνρξέσζε ηήξεζεο 
ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο θξίλεηαη απηνηειψο γηα θάζε θιάδν. 

4. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ππνρξεψλεηαη ζε ηήξεζε βηβιίνπ απνζή-

θεο ηεξεί απηφ ζε δχν ζπλερείο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο θαη ζηακαηά ηελ 
ηήξεζή ηνπ απφ ηελ επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν εθείλεο πνπ γηα δεχ-
ηεξε ζπλερή δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν δελ ππεξέβε ην εθάζηνηε ηζρχνλ φξην. 
Τπνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο δεκηνπξγείηαη εθ λένπ απφ 
ηελ επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν εθείλεο πνπ γηα δεχηεξε ζπλερή δηα-
ρεηξηζηηθή πεξίνδν ηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα ππεξέβεζαλ ην εθάζηνηε 
ηζρχνλ φξην. 

Γηα ηελ ηήξεζε ή ηελ παχζε ηεο ηήξεζεο ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο 
ζηελ πεξίπησζε αχμεζεο ησλ νξηδφκελσλ νξίσλ, ιακβάλνληαη ππφςε ηα 
λέα φξηα θαη  γηα ηηο δχν πξνεγνχκελεο ρξήζεηο πνπ ιήγνπλ κέρξη ην 
ρξφλν έλαξμεο ηζρχνο ησλ λέσλ νξίσλ.  

5. ην βηβιίν απνζήθεο πνπ ηεξείηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη 
ζηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 2 αλαγξάθεηαη θαη ε ρξνλνινγία εηζαγσγήο ή 
εμαγσγήο θαηά πεξίπησζε κε κλεία ηνπ νηθείνπ δηθαηνινγεηηθνχ εγγξα-
θήο. Ζ ελεκέξσζε ηεο εμαγσγήο κπνξεί λα γίλεηαη κε κία ζπγθεληξσηηθή 
εγγξαθή ζε εκεξήζηα βάζε αλά είδνο θαη ζεηξά ζηνηρείσλ πνπ εθδίδν-
ληαη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη, φηαλ δεηεζεί απφ ηνλ έιεγρν θαη ζην ρξφλν 
πνπ νξίδεηαη απφ απηφλ, είλαη δπλαηή ε εθηχπσζε ή ε ζχληαμε θαηάζηα-
ζεο κε ηελ αλαιπηηθή θίλεζε αλά παξαζηαηηθφ φισλ ή κεξηθψλ εηδψλ.  

ε ηδηαίηεξεο κεξίδεο ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο ηεο έδξαο παξαθνινπ-
ζνχληαη: 

α) ε θίλεζε θάζε ππνθαηαζηήκαηνο κε εμαξηεκέλε ινγηζηηθή θαη’ 
είδνο, πνζφηεηα θαη αμία θαηά ηελ εηζαγσγή θαη εμαγσγή, β) ε θίλεζε 

θάζε απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ θαη’ είδνο θαη πνζφηεηα θαηά ηελ εηζαγσγή 
θαη εμαγσγή, γ) ηα αγαζά πνπ βξίζθνληαη ζε ηξίηνπο γηα νπνηνλδήπνηε 
ζθνπφ θαη’ είδνο, πνζφηεηα θαη αλά ηξίην επηηεδεπκαηία. 

Όηαλ ζην ππνθαηάζηεκα ηεξείηαη βηβιίν απνζήθεο θαη’ είδνο, πν-
ζφηεηα θαη αμία ή ζηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν θαη’ είδνο θαη πνζφηεηα, ε 
κεξίδα ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ή ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ πνπ ηεξείηαη 
ζηελ έδξα κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη κε ηε ζπλνιηθή κεληαία θίλεζε ηνπ 
ππνθαηαζηήκαηνο ή ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ εληφο ηνπ επφκελνπ κή-
λα. 

6. ην ππνθαηάζηεκα απφ ηα βηβιία ηνπ νπνίνπ εμάγεηαη απηνηειέο 

ινγηζηηθφ απνηέιεζκα ηεξείηαη ίδην βηβιίν απνζήθεο ζχκθσλα κε φζα 
νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ.  

ην ππνθαηάζηεκα απφ ηα βηβιία ηνπ νπνίνπ δελ εμάγεηαη απηνηε-
ιέο ινγηζηηθφ απνηέιεζκα ή ζηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν κπνξεί λα κελ ηε-



Άρζρο 8                                                     Κωδηθοποίεζε π.δ/ηος 186/1992 

 28 

ξείηαη ίδην βηβιίν απνζήθεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα δίλνληαη ζηνλ έ-
ιεγρν άκεζα ηα πνζνηηθά ππφινηπα ησλ κεξίδσλ ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο 
ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ή ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, κέρξη ηελ εκέξα πνπ 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 17 θαη ηεο πα-
ξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 24 έπξεπε λα έρεη γίλεη ελεκέξσζή ηνπ.

 (3)
 

Όηαλ ζηελ έδξα δελ ελεξγείηαη απνζήθεπζε ή δηαθίλεζε αγαζψλ ή 
δελ ελεξγνχληαη αγνξέο ή πσιήζεηο θαη ππάξρεη έλα ππνθαηάζηεκα, ην 
βηβιίν απνζήθεο κπνξεί λα ηεξείηαη κφλν ζην ππνθαηάζηεκα. 

Όηαλ νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ επηηεδεπκαηία ζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην ή 
ζε ζπλερφκελν θηηξηαθφ ρψξν, κπνξεί λα ηεξείηαη γηα θάζε αγαζφ κία ε-
ληαία κεξίδα γηα φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο.  

Όηαλ επαγγεικαηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ επηηεδεπκαηία απαιιάζ-
ζνληαη απφ ηελ έθδνζε δειηίσλ απνζηνιήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Κψδηθα απηνχ, 
κπνξεί λα ηεξείηαη γηα φιεο ηηο απαιιαζζφκελεο εγθαηαζηάζεηο απφ ηελ 
έθδνζε δειηίσλ απνζηνιήο κία εληαία κεξίδα γηα θάζε αγαζφ.

(4)
 

7. Αληί ηνπ ηξφπνπ ηήξεζεο ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο πνπ νξίδεηαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ κπνξεί λα ηεξείηαη: 
Α)

 (5)
 ηελ έδξα ή ζην ππνθαηάζηεκα κε απηνηειή ινγηζηηθή κεξίδα 

«Κεληξηθήο Απνζήθεο» γηα φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο, ζηελ νπνία θαηαρσ-
ξνχληαη γηα θάζε αγαζφ: α) θαηά πνζφηεηα θαη αμία νη αγνξέο θαη νη πσ-
ιήζεηο, β) ε πνζφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ, πνπ δηαηέζεθαλ γηα επεμεξ-
γαζία θαη γ) ε πνζφηεηα ησλ έηνηκσλ πξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ πνπ 
παξάρζεθαλ.  

Ζ αμία θηήζεο ησλ πξψησλ πιψλ, πνπ δηαηέζεθαλ ζηελ παξαγσ-
γή, θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ έηνηκσλ πξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ πνπ 
παξάρζεθαλ ηίζεηαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο κε ηελ θνζηνιφγεζε.

 
 

Β)
(6) 

ηελ έδξα βηβιίν απνζήθεο ζε ηδηαίηεξεο κεξίδεο αλά επαγ-
γεικαηηθή εγθαηάζηαζε θαη αλά ηξίην θαη’ είδνο θαη πνζφηεηα θαηά ηελ 
εηζαγσγή θαη εμαγσγή. 

Γ) ηελ έδξα κηα κεξίδα αλά ηξίην, θαη’ είδνο θαη πνζφηεηα, γηα ηα 
αγαζά πνπ βξίζθνληαη ζε ηξίηνπο γηα νπνηνλδήπνηε ζθνπφ. 

8. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ είλαη ππφρξενο ζηελ ηήξεζε βηβιίνπ α-

πνζήθεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ απ-
ηνχ, ηεξεί γηα ηα ίδηα πξντφληα ζηελ έδξα ηνπ ή ζην ππνθαηάζηεκα πνπ 
εμάγεη απηνηειέο απνηέιεζκα: 

Α) Βηβιίν ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε ηδηαίηεξε κεξίδα θαη’ είδνο 
πξντφληνο, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη: 

α)
(7)

 Δληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο 
παξαγσγήο θάζε πξντφληνο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απηνχ. Οη ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο πεξηιακβάλνπλ πιελ ησλ άιισλ ηερληθψλ δεδνκέλσλ ηε 
γηα θάζε κνλάδα παξαγφκελνπ έηνηκνπ πξντφληνο απαηηνχκελε πνζφηε-
ηα πξψησλ πιψλ, θαζψο θαη ηελ πξνυπνινγηδφκελε θχξα παξαγσγήο. 
Γηα ηα εμαηνκηθεπκέλα αγαζά πνπ θαηαζθεπάδνληαη θαηφπηλ παξαγγειίαο 
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ηνπ πειάηε αληί ηεο αλαγξαθήο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαηαρσξείηαη 
πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγήο ζην βηβιίν ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 
ή ζην βηβιίν απνζήθεο πιήξεο πεξηγξαθή ησλ πξντφλησλ πνπ παξαγ-
γέιινληαη. 

β) Μέρξη ην θιείζηκν ηνπ ηζνινγηζκνχ νη θαλφλεο ηνπ θαηακεξηζκνχ 
ηνπ εξγνζηαζηαθνχ θφζηνπο, νη νπνίνη αθνινπζνχληαη πάγηα. 

Β) Βηβιίν παξαγσγήο θνζηνινγίνπ κε ηδηαίηεξε κεξίδα θαη’ είδνο, 

ζην νπνίν: 
α)

(8)
 πγθεληξψλνληαη ην βξαδχηεξν εληφο ηεο πξνζεζκίαο ζχληα-

μεο ηνπ ηζνινγηζκνχ νη εληφο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πνπ έιεμε πν-
ζφηεηεο πξψησλ πιψλ πνπ αλαιψζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή έηνηκνπ πξν-
τφληνο θαη ππνπξντφληνο, θαζψο θαη νη πνζφηεηεο έηνηκνπ πξντφληνο θαη 
ππνπξντφλησλ πνπ παξήρζεζαλ κέζα ζηελ ίδηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. 

β) Πξνζδηνξίδεηαη γηα ην έηνηκν πξντφλ ην βξαδχηεξν εληφο ηεο 

πξνζεζκίαο ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ ην εξγνζηαζηαθφ θφζηνο κε βάζε 
ηνπο θαηαρσξεκέλνπο ζην βηβιίν ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαλφλεο. 

Σν βηβιίν παξαγσγήο - θνζηνινγίνπ δελ ηεξείηαη, φηαλ ηα δεδνκέλα 
ηνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο νκάδαο 9 ηνπ Δ.Γ.Λ.. 
(π.δ. 1123/1980). 

9. Γελ ππνρξενχηαη: 
Α) ηελ ηήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο: 
α) ν εθκεηαιιεπηήο ειαηνηξηβείνπ, 
β) Ο πξαηεξηνχρνο ρνλδξηθήο πψιεζεο θαπλνβηνκεραληθψλ πξν-

τφλησλ, 
γ) ν πσιεηήο βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ, 
δ) ν εθκεηαιιεπηήο πξαηεξίνπ πγξαεξίνπ απηνθηλήησλ, 
ε) ν εθκεηαιιεπηήο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ απ-

ηνθηλήησλ, 
ζη) ν εθκεηαιιεπηήο εζηηαηνξίνπ ή δαραξνπιαζηείνπ, 
δ) ν εθκεηαιιεπηήο μελνδνρείνπ ή μελψλα ή θάκπηλγθ, 
ε) ν πσιεηήο λσπψλ νπσξνιαραληθψλ θαη  ηρζχσλ, 
ζ) ν πσιεηήο λσπψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, πιελ λσπψλ νπσξν-

ιαραληθψλ θαη ηρζχσλ, εθηφο ηεο ρψξαο θαηά πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ ν-
γδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ησλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ 
ηνπ,  

η) ν παξαγσγφο θηλεκαηνγξαθηθψλ θαη ηειενπηηθψλ ηαηληψλ, 
ηα) ν πξάθηνξαο εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ, 
ηβ) ν εθκεηαιιεπηήο θιηληθήο, 
ηγ) ν επηηεδεπκαηίαο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηαζθεπή δεκφζησλ ή 

ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ ή ηελ αλέγεξζε θαη πψιεζε νηθνδνκψλ, 
ηδ) ν επηηεδεπκαηίαο πνπ ιεηηνπξγεί κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Τπνπξ-

γείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ σο «χζηεκα 
Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο», πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 19 
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2939/2001 (ΦΔΚ 179 Α’), 
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ηε) ν πσιεηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θπζηθνχ αεξίνπ θαη αεξίσλ γε-

ληθά πνπ δηαηίζεληαη κε ζπλερή ξνή. 
ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, πξνθεηκέλνπ γηα επηηε-

δεπκαηία πνπ έρεη παξάιιεια θαη άιιε δξαζηεξηφηεηα, γηα ηελ ππνρξέ-
σζε ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο ε άιιε δξαζηεξηφηεηα θξίλεηαη απηνηε-
ιψο. 

Β) ηελ ηήξεζε ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο θαηά ηελ εμαγσγή ν εθκε-

ηαιιεπηήο θαηαζηήκαηνο νχπεξ - Μάξθεη πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηά 
θχξην ιφγν ιηαληθή πψιεζε κε ην ζχζηεκα ηεο «απηνεμππεξέηεζεο» εη-
δψλ δηαηξνθήο, θξέαηνο, απνξξππαληηθψλ, πνηψλ, εηδψλ νηθηαθήο ρξή-
ζεο θαη άιισλ εηδψλ. 

Γ) ηελ ηήξεζε βηβιίνπ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ: 
α) ν εθκεηαιιεπηήο ιαηνκείνπ, κεηαιιείνπ, νξπρείνπ γηα ηα πξσην-

γελή πιηθά πνπ εμνξχζζνληαη, 
β) ν παξαγσγφο αγξνηηθψλ πξντφλησλ πξσηνγελνχο παξαγσγήο. 

                                                
(1) Ο ηίηινο θαη ην άξζξν 8 αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 28§12 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχ-

νπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006 θαη θαηαιακβάλεη δηαρεηξηζηηθέο 
πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά. Ο ηίηινο θαη ην άξζξν πνπ αληηθα-

ηαζηάζεθαλ είραλ σο εμήο: 
«Άξζξν 8

(α)
 

Βηβιίν απνζήθεο, παξαγσγήο - θνζηνινγίνπ 

1. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ πσιεί αγαζά γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ ρνλδξηθψο ή θαηά θχξην ιφγν 
ρνλδξηθψο, εθφζνλ θαηά ηηο δχν πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ηα εηήζηα αθαζάξηζηα 
έζνδά ηνπ ππεξέβεζαλ ην πνζφ ησλ ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ (3.000.000) επξψ ηεξεί βηβιίν απν-

ζήθεο θαη’ είδνο, πνζφηεηα θαη αμία, θαηά ηελ εηζαγσγή θαη εμαγσγή. 
2. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ πσιεί αγαζά γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ ιηαληθψο ή θαηά θχξην ιφγν 

ιηαληθψο, εθφζνλ θαηά ηηο δχν πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ηα εηήζηα αθαζάξηζηα 
έζνδά ηνπ ππεξέβεζαλ ην πνζφ ησλ ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ (4.000.000) επξψ, ηεξεί βηβιίν 

απνζήθεο θαη’ είδνο, πνζφηεηα θαη αμία θαηά ηελ εηζαγσγή θαη εμαγσγή. 
3. Με ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ θαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη 

απφ απηέο, βηβιίν απνζήθεο ηεξεί θαη ν επηηεδεπκαηίαο πνπ πσιεί αγαζά γηα ινγαξηαζκφ ηξί-

ησλ ή γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. Σα αγαζά ησλ ηξίησλ παξαθνινπ-
ζνχληαη μερσξηζηά ηνπιάρηζηνλ θαη’ είδνο θαη πνζφηεηα. 

4. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ πσιεί αγαζά κεηά απφ πξνεγνχκελε επεμεξγαζία, εθφζνλ θαηά ηηο 

δχν πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ην ζχλνιν ησλ εηήζησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ 
ππεξέβεζαλ ην πνζφ ησλ ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ (3.000.000) επξψ ηεξεί βηβιίν απνζήθεο πξψ-
ησλ πιψλ, βνεζεηηθψλ πιψλ, πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, εηνίκσλ πξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ, ζην 

νπνίν θαηαρσξνχληαη, γηα θάζε αγαζφ, νη αγνξέο θαη πσιήζεηο θαη’ είδνο, πνζφηεηα θαη αμία θαη 
ε εληφο θαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο πνζνηηθή δηαθίλεζε θαη’ είδνο θαη πνζφηεηα. 

Ζ αμία θηήζεο ησλ πξψησλ πιψλ, ησλ βνεζεηηθψλ πιψλ θαη ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο πνπ 

δηαηέζεθαλ γηα ηελ επεμεξγαζία, θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ έηνηκσλ πξντφλησλ θαη ππνπξντφ-
λησλ πνπ παξάρζεθαλ, αλαγξάθεηαη ζην βηβιίν απνζήθεο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην έηνο, θαηά 
ηε ζχληαμε ηνπ ηζνινγηζκνχ, θαη γηα ηνπο ηεξνχληεο αλαιπηηθή ινγηζηηθή (νκάδα 9) ηνπ Διιελη-

θνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ ζην ρξφλν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ βξαρχρξνλνπ απνηειέζκαηνο.  
Βνεζεηηθέο χιεο θαη πιηθά ζπζθεπαζίαο, ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή αμία δελ ππεξβαίλεη ην 3% 

ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, κπνξεί 

λα παξαθνινπζνχληαη ζην βηβιίν απνζήθεο ζπλνιηθά κφλν θαη’ αμία ζε αληίζηνηρν ινγαξηαζκφ. 
ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ απηνχ, παξαθνινπζνχληαη ζπλνιηθά θαη’ αμία, κέρξη εμά-
ληιεζεο ηνπ αλσηέξσ πνζνζηνχ, νη βνεζεηηθέο χιεο θαη είδε ζπζθεπαζίαο πνπ έρνπλ, θαηά 

ζεηξά, ηε κηθξφηεξε θαη’ είδνο ζπκκεηνρή ζην θφζηνο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ. 
Γηα ηνπο ηεξνχληεο αλαιπηηθή ινγηζηηθή (νκάδα 9) ε εμαγσγή θαη ε θαηαλνκή ηεο αμίαο ηνπ 

θφζηνπο ησλ βνεζεηηθψλ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ πξνζδηνξί-
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δεηαη κε βάζε θαηάιιεια θξηηήξηα ζην ρξφλν πξνζδηνξηζκνχ βξαρχρξνλσλ απνηειεζκάησλ, κε 
πξνζαξκνγή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο κε ηελ απνγξαθή. 

5. Βηβιίν απνζήθεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη απφ ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 4, ηεξεί 
επίζεο ν επηηεδεπκαηίαο πνπ ελεξγεί επεμεξγαζία γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ ή γηα δηθφ ηνπ ινγα-
ξηαζκφ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, εθφζνλ θαηά ηηο δχν πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο 

ην ζχλνιν ησλ εηήζησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ ππεξέβεη ην πνζφ ησλ ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ 
(3.000.000) επξψ. Οη πξψηεο χιεο θαη ηα έηνηκα πξντφληα ησλ ηξίησλ παξαθνινπζνχληαη μερσ-
ξηζηά θαη’ είδνο θαη πνζφηεηα. 

6. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ πσιεί αγαζά εθηφο ηεο ρψξαο ή ελεξγεί επεμεξγαζία γηα ινγαξηα-
ζκφ θαηνίθνπ άιιεο ρψξαο ηεξεί βηβιίν απνζήθεο ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη αληίζηνηρα ζηηο 
παξαπάλσ παξαγξάθνπο, εθφζνλ ηα αθαζάξηζηά ηνπ έζνδα αλά θιάδν, θαηά ηηο δχν θαηά 

πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απηή, ππεξέβεζαλ ην 80% ηνπ 
ζπλφινπ ησλ εηήζησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ θαη ηα εηήζηα απηά έζνδα ππεξέβεζαλ ην πνζφ 
ησλ πέληε εθαηνκκπξίσλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (5.500.000) επξψ. 

7. Πξνθεηκέλνπ γηα επηηεδεπκαηία, πνπ έρεη παξάιιεια κε ηνλ θιάδν εκπνξίνπ θαη μερσξηζηφ 
θιάδν επεμεξγαζίαο, ε ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο θξίλεηαη απηνηειψο γηα θάζε 
θιάδν, κε εμαίξεζε ηνπο ππφρξενπο ζηελ ηήξεζε αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο (νκάδα 9), θαηά ηα 

νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 1123/1980, κε εμαγσγή βξαρχρξνλνπ απνηειέζκαηνο, νη ν-
πνίνη εάλ ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο γηα ηνλ έλαλ θιάδν ηεξνχλ βηβιίν απν-
ζήθεο θαη γηα ηνλ άιιν θιάδν. 

8. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ είλαη ππφρξενο ζε ηήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο παχεη λα ηεξεί  απηφ 
απφ ηελ επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν εθείλεο πνπ γηα δεχηεξε ζπλερή ρξήζε δελ ππεξέβε ην 
εθάζηνηε ηζρχνλ φξην. Δηδηθά θαηά ηελ πξψηε ρξήζε εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ ε-

θαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. Τπνρξέσζε ηήξεζήο ηνπ δεκηνπξγείηαη 
εθ λένπ απφ ηελ επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν εθείλεο πνπ γηα δεχηεξε ζπλερή ρξήζε ππεξβεί 
ην εθάζηνηε ηζρχνλ φξην. 

9. ην βηβιίν απνζήθεο πνπ ηεξείηαη ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 

6, αλαγξάθεηαη θαη ε ρξνλνινγία εηζαγσγήο ή εμαγσγήο θαηά πεξίπησζε κε κλεία ηνπ νηθείνπ 
δηθαηνινγεηηθνχ εγγξαθήο. Ζ ελεκέξσζε ηεο εμαγσγήο κπνξεί λα γίλεηαη κε κία ζπγθεληξσηηθή 
εγγξαθή ζε εκεξήζηα βάζε αλά είδνο θαη ζεηξά ζηνηρείσλ πνπ εθδίδνληαη, κε ηελ πξνυπφζεζε, 

φηαλ δεηεζεί απφ ηνλ έιεγρν, λα είλαη δπλαηή ε εθηχπσζε ή ε ζχληαμε θαηάζηαζεο κε ηελ αλα-
ιπηηθή θίλεζε αλά παξαζηαηηθφ φισλ ή κεξηθψλ εηδψλ. 

Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο (νκάδα 9) θαηά ηελ 

ηήξεζε ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο εθαξκφδεη παξάιιεια θαη ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 
1123/1980. 

ε ηδηαίηεξεο κεξίδεο ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο ηεο έδξαο παξαθνινπζνχληαη: 

α) ε θίλεζε θάζε ππνθαηαζηήκαηνο κε εμαξηεκέλε ινγηζηηθή θαη’ είδνο, πνζφηεηα θαη αμία 
θαηά ηελ εηζαγσγή θαη εμαγσγή, β) ε θίλεζε θάζε απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ θαη’ είδνο θαη πνζφηε-
ηα θαηά ηελ εηζαγσγή θαη εμαγσγή, γ) ηα αγαζά πνπ βξίζθνληαη ζε ηξίηνπο γηα νπνηνλδήπνηε 

ζθνπφ, αλά ηξίην, είδνο θαη πνζφηεηα. 
Όηαλ ζην ππνθαηάζηεκα ηεξείηαη βηβιίν απνζήθεο θαη’ είδνο, πνζφηεηα θαη αμία ή ζηνλ απν-

ζεθεπηηθφ ρψξν θαη’ είδνο θαη πνζφηεηα, ε κεξίδα ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ή ηνπ απνζεθεπηηθνχ 

ρψξνπ πνπ ηεξείηαη ζηελ έδξα κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη κε ηε ζπλνιηθή κεληαία θίλεζε ηνπ ππν-
θαηαζηήκαηνο ή ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ εληφο ηνπ επφκελνπ κήλα. 

10. Γελ ππνρξενχηαη: 

Α) ηελ ηήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο: 
α) ν εθκεηαιιεπηήο ειαηνηξηβείνπ, 
β) ν εθκεηαιιεπηήο πξαηεξίνπ ρνλδξηθήο πψιεζεο θαπλνβηνκεραληθψλ πξντφλησλ,  

γ) ν πσιεηήο βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ, 
δ) ν εθκεηαιιεπηήο πξαηεξίνπ πγξαεξίνπ απηνθηλήησλ, 
ε) ν εθκεηαιιεπηήο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ απηνθηλήησλ, 

ζη) ν εθκεηαιιεπηήο εζηηαηνξίνπ ή δαραξνπιαζηείνπ, εθφζνλ δηαζέηεη ηα αγαζά ηνπ ιηαληθψο 
ή θπξίσο ιηαληθψο, 

δ) ν εθκεηαιιεπηήο μελνδνρείνπ ή μελψλα ή θάκπηλγθ, 

ε) ν πσιεηήο νπσξνιαραληθψλ, 
ζ) ν πσιεηήο λσπψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, πιελ νπσξνιαραληθψλ, εθηφο ηεο ρψξαο θαηά 

πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ησλ ζπλνιηθψλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ,  
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η) ν παξαγσγφο θηλεκαηνγξαθηθψλ θαη ηειενπηηθψλ ηαηληψλ, 
ηα) ν πξάθηνξαο εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ, 

ηβ) ν εθκεηαιιεπηήο θιηληθήο ή ζεξαπεπηεξίνπ, 
ηγ) ν πσιεηήο ηειεθαξηψλ θαη θαξηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. 
ηδ’)

(β)
 Ο θαηαζθεπαζηήο Γεκνζίσλ ή Ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ. 

ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, πξνθεηκέλνπ γηα επηηεδεπκαηία πνπ έρεη παξάιιε-
ια θαη άιιν θιάδν, γηα ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο ν θιάδνο απηφο θξίλεηαη 
απηνηειψο. 

Β) ηελ ηήξεζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ: 
α) ν εθκεηαιιεπηήο εζηηαηνξίνπ ή δαραξνπιαζηείνπ, 
β) ν εθκεηαιιεπηήο ιαηνκείνπ, κεηαιιείνπ, νξπρείνπ γηα ηα πξσηνγελή πιηθά πνπ εμνξχζζν-

ληαη, 
γ) ν παξαγσγφο αγξνηηθψλ πξντφλησλ πξσηνγελνχο παξαγσγήο, 
δ) νη επηρεηξήζεηο παξαγσγήο - πψιεζεο ινγηζκηθνχ. 

Γ)
(γ) 

ηελ ηήξεζε ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο θαηά ηελ εμαγσγή ν εθκεηαιιεπηήο θαηαζηήκαηνο 
νχπεξ - Μάξθεη πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηά θχξην ιφγν ιηαληθή πψιεζε κε ην ζχζηεκα ηεο 
«απηνεμππεξέηεζεο», εηδψλ δηαηξνθήο, θξέαηνο, απνξξππαληηθψλ, πνηψλ, εηδψλ νηθηαθήο 

ρξήζεο θαη άιισλ εηδψλ. 
11. ην ππνθαηάζηεκα απφ ηα βηβιία ηνπ νπνίνπ εμάγεηαη απηνηειέο ινγηζηηθφ απνηέιεζκα 

ηεξείηαη ίδην βηβιίν απνζήθεο ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ 

παξαγξάθσλ. ην ππνθαηάζηεκα απφ ηα βηβιία ηνπ νπνίνπ δελ εμάγεηαη απηνηειέο ινγηζηηθφ 
απνηέιεζκα θαη ην νπνίν βξίζθεηαη ζε άιιν λνκφ ή λεζί απφ ηελ έδξα ή ζε απφζηαζε κεγαιχ-
ηεξε ησλ 50 ρηιηνκέηξσλ απφ απηή ηεξείηαη βηβιίν απνζήθεο θαη’ είδνο θαη πνζφηεηα κε δπλαηφ-

ηεηα ηήξεζήο ηνπ θαη θαη’ αμία. 
Σα αλαθεξφκελα ζην πξνεγνχκελν εδάθην ηζρχνπλ αλάινγα θαη γηα ηνπο απνζεθεπηηθνχο 

ρψξνπο. 
Αλ ην ππνθαηάζηεκα ή ν απνζεθεπηηθφο ρψξνο βξίζθεηαη ζηνλ ίδην λνκφ θαη λεζί κε ηελ έδξα 

ή ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 50 ρηιηνκέηξσλ απφ απηή δελ ππάξρεη ππνρξέσζε ηήξεζεο βη-
βιίνπ απνζήθεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο. 

Όηαλ ζηελ έδξα δελ ελεξγείηαη απνζήθεπζε ή δηαθίλεζε αγαζψλ ή δελ ελεξγνχληαη αγνξέο ή  

πσιήζεηο θαη ππάξρεη έλα ππνθαηάζηεκα, ην βηβιίν απνζήθεο κπνξεί λα ηεξείηαη κφλν ζην 
ππνθαηάζηεκα. 

12. Αληί ηνπ ηξφπνπ ηήξεζεο ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξν-

εγνχκελσλ παξαγξάθσλ κπνξεί λα ηεξείηαη: 
Α) ηελ έδξα ή ζην ππνθαηάζηεκα κε απηνηειή ινγηζηηθή, κεξίδα «Κεληξηθήο Απνζήθεο» γηα 

φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ζηελ νπνία θαηαρσξνχληαη γηα θάζε αγαζφ: α) θαηά πνζφηεηα θαη αμία νη 

αγνξέο θαη νη πσιήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη, β) ε πνζφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ, βνεζεηηθψλ π-
ιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο πνπ δηαηέζεθαλ γηα επεμεξγαζία θαη γ) ε πνζφηεηα ησλ εηνίκσλ 
πξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ πνπ παξάρζεθαλ. Ζ αμία θηήζεο ησλ πξψησλ πιψλ, ησλ βνεζε-

ηηθψλ πιψλ θαη ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο πνπ δηαηέζεθαλ ζηελ παξαγσγή, θαζψο θαη ην θφζηνο 
ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ πνπ παξάρζεθαλ ηίζεηαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο κε ηελ θνζηνιφγεζε.  

Β) ηελ έδξα θαη ζε θάζε ππνθαηάζηεκα ή απνζεθεπηηθφ ρψξν βηβιίν απνζήθεο ζε ηδηαίηεξεο 

κεξίδεο θαη’ είδνο θαη πνζφηεηα θαηά ηελ εηζαγσγή θαη εμαγσγή. Όηαλ ην ππνθαηάζηεκα ή ν 
απνζεθεπηηθφο ρψξνο βξίζθνληαη ζηνλ ίδην λνκφ κε ηελ έδξα ή ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 50 
ρηιηνκέηξσλ, φρη φκσο ζε άιιν λεζί, ε θίλεζε απηψλ θαη’ είδνο θαη πνζφηεηα κπνξεί λα παξα-

θνινπζείηαη ζε ηδηαίηεξεο κεξίδεο ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο ηεο έδξαο. 
Γ) ηελ έδξα κηα κεξίδα αλά ηξίην, θαη’ είδνο θαη πνζφηεηα, γηα ηα αγαζά πνπ βξίζθνληαη ζε 

ηξίηνπο γηα νπνηνλδήπνηε ζθνπφ. 

13. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ είλαη ππφρξενο ζηελ ηήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5, ηεξεί γηα ηα ίδηα πξντφληα ζηελ έδξα ηνπ ή ζην ππνθαηά-
ζηεκα πνπ εμάγεη απηνηειέο απνηέιεζκα: 

Α) Βηβιίν ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε ηδηαίηεξε κεξίδα θαη’ είδνο ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη:  
α) πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγήο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντφληνο. Οη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο πεξηιακβάλνπλ, πιελ ησλ άιισλ ηερληθψλ δεδνκέλσλ, ηελ γηα θάζε κνλάδα 

παξαγφκελνπ έηνηκνπ πξντφληνο απαηηνχκελε πνζφηεηα πξψησλ πιψλ, θαζψο θαη βνεζεηηθψλ 
πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο φηαλ γη’ απηά ηεξείηαη βηβιίν απνζήθεο, θαζψο θαη ηελ πξνυπν-
ινγηδφκελε θχξα παξαγσγήο, β) κέρξη ην θιείζηκν ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη γηα ηνπο ηεξνχληεο αλα-
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ιπηηθή ινγηζηηθή ζην ρξφλν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ βξαρχρξνλνπ απνηειέζκαηνο, νη θαλφλεο ηνπ 
θαηακεξηζκνχ ηνπ εξγνζηαζηαθνχ θφζηνπο νη νπνίνη αθνινπζνχληαη πάγηα. 

Β) Βηβιίν παξαγσγήο θνζηνινγίνπ κε ηδηαίηεξε κεξίδα θαη’ είδνο ζην νπνίν: 
α) πγθεληξψλνληαη ην βξαδχηεξν εληφο ηεο πξνζεζκίαο ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ, νη εληφο 

ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πνπ έιεμε πνζφηεηεο πξψησλ πιψλ, πνπ αλαιψζεθαλ γηα ηελ 

παξαγσγή έηνηκνπ πξντφληνο, νη βνεζεηηθέο χιεο θαη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο, φηαλ γη’ απηά ηεξεί-
ηαη βηβιίν απνζήθεο, ζε κεξίδεο θαη’ είδνο, θαζψο θαη νη πνζφηεηεο έηνηκνπ πξντφληνο πνπ 
παξήρζεζαλ κέζα ζηελ ίδηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. 

β) Πξνζδηνξίδεηαη γηα ην έηνηκν πξντφλ, ην βξαδχηεξν εληφο ηεο πξνζεζκίαο ζχληαμεο ηνπ 
ηζνινγηζκνχ ην εξγνζηαζηαθφ θφζηνο κε βάζε ηνπο θαηαρσξεκέλνπο ζην βηβιίν ηερληθψλ πξν-
δηαγξαθψλ θαλφλεο. 

Σν βηβιίν παξαγσγήο - θνζηνινγίνπ δελ ηεξείηαη φηαλ ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά ηεξνχληαη 
νη ινγαξηαζκνί ηεο νκάδαο 9, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 1123/1980.» 

(α)
 Σν άξζξν 8 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2§8 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Σν άξζξν πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: «Βιέπε 
ζην ηέινο απηνχ ηνπ άξζξνπ.» 

(β)
 Ζ ππνπεξίπησζε ηδ’ ηεο πεξίπησζεο Α’ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 8 πξνζηέζεθε κε 

ην άξζξν 20§3 ηνπ λ. 3296/2004 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 ηνπ ίδηνπ λφκνπ γηα δηα-
ρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ 1.1.2005 θαη κεηά. 

(γ)
 Ζ πεξίπησζε Γ’ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 8 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 20§4 ηνπ λ. 

3296/2004 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 ηνπ ίδηνπ λφκνπ γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο 
πνπ αξρίδνπλ απφ 1.1.2005 θαη κεηά. 

 

 
«Άξζξν 8. 

Βηβιίν απνζήθεο, παξαγσγήο-θνζηνινγίνπ.
(α)

 
1. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ πσιεί αγαζά γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ ρνλδξηθψο ή θαηά θχξην ιφγν 

ρνλδξηθψο, εθφζνλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδά 
ηνπ απφ ρνλδξηθέο πσιήζεηο ππεξέβεζαλ ην πνζφ ησλ δχν εθαηνκκπξίσλ (2.000.000)

(β)
 επξψ 

ηεξεί βηβιίν απνζήθεο θαη’ είδνο, πνζφηεηα θαη αμία, θαηά ηελ εηζαγσγή θαη εμαγσγή.  

2. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ πσιεί αγαζά γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ ιηαληθψο ή θαηά θχξην ιφγν 
ιηαληθψο, αλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ηα εηήζηα  αθαζάξηζηα έζνδά ηνπ 
ππεξέβεζαλ ην πνζφ ησλ δχν εθαηνκκπξίσλ εθηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (2.700.000)

(β)
 επξψ, ηεξεί 

βηβιίν απνζήθεο θαη’ είδνο, πνζφηεηα θαη αμία θαηά ηελ εηζαγσγή, ηεο εμαγσγήο πξνζδηνξηδν-
κέλεο κε ηελ απνγξαθή. Αλ φκσο ηα έζνδα απηά ππεξέβεζαλ ην πνζφ ησλ ηξηψλ εθαηνκκπξί-
σλ (3.000.000)

(β) 
επξψ, ηεξεί βηβιίν απνζήθεο θαη’ είδνο, πνζφηεηα θαη αμία θαηά ηελ εηζαγσγή 

θαη εμαγσγή. 
3. Με ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ θαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη 

απφ απηέο, βηβιίν απνζήθεο ηεξεί θαη ν επηηεδεπκαηίαο πνπ πσιεί αγαζά γηα ινγαξηαζκφ ηξί-

ησλ ή γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. 
Σα αγαζά ησλ ηξίησλ παξαθνινπζνχληαη μερσξηζηά ηνπιάρηζηνλ θαη’ είδνο θαη πνζφηεηα.  
4. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ πσιεί αγαζά κεηά απφ πξνεγνχκελε επεμεξγαζία, εθφζνλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ην ζχλνιν ησλ εηήζησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ ππεξέβεη 
ην πνζφ ησλ δχν εθαηνκκπξίσλ (2.000.000)

(β)
 επξψ ηεξεί βηβιίν απνζήθεο πξψησλ πιψλ, βνε-

ζεηηθψλ πιψλ, πιηθψλ ζπζθεπαζίαο
(γ)

, εηνίκσλ πξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ, ζην νπνίν θαηα-

ρσξνχληαη, γηα θάζε αγαζφ, νη αγνξέο θαη πσιήζεηο θαη’ είδνο, πνζφηεηα θαη αμία θαη ε εληφο 
θαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο πνζνηηθή δηαθίλεζε θαη’ είδνο θαη πνζφηεηα. 

Ζ αμία θηήζεο ησλ πξψησλ πιψλ, ησλ βνεζεηηθψλ πιψλ θαη ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο πνπ 

δηαηέζεθαλ γηα ηελ επεμεξγαζία, θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ έηνηκσλ πξντφλησλ θαη ππνπξντφ-
λησλ πνπ παξάρζεθαλ, αλαγξάθεηαη ζην βηβιίν απνζήθεο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην έηνο, θαηά 
ηε ζχληαμε ηνπ ηζνινγηζκνχ, θαη γηα ηνπο ηεξνχληεο αλαιπηηθή ινγηζηηθή (νκάδα 9) ηνπ Διιελη-

θνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ (Π.Γ. 1123/1980, ΦΔΚ 283 Α’) ζην ρξφλν πξνζδηνξηζκνχ ησλ βξαρχ-
ρξνλσλ απνηειεζκάησλ.

(δ)
 

Βνεζεηηθέο χιεο θαη πιηθά ζπζθεπαζίαο
(γ)

, ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή αμία δελ ππεξβαίλεη ην 3% 

ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, κπνξεί 
λα παξαθνινπζνχληαη ζην βηβιίν απνζήθεο ζπλνιηθά κφλν θαη’ αμία ζε αληίζηνηρν ινγαξηαζκφ.  
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ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ απηνχ, παξαθνινπζνχληαη ζπλνιηθά θαη’ αμία, κέρξη ε-

μάληιεζεο ηνπ αλσηέξσ πνζνζηνχ, νη βνεζεηηθέο χιεο θαη πιηθά ζπζθεπαζίαο
(γ)

 πνπ έρνπλ, 

θαηά ζεηξά, ηελ κηθξφηεξε θαη’ είδνο ζπκκεηνρή ζην θφζηνο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ.  
Γηα ηνπο ηεξνχληεο αλαιπηηθή ινγηζηηθή (νκάδα 9) ε εμαγσγή θαη ε θαηαλνκή ηεο αμίαο ηνπ 

θφζηνπο ησλ βνεζεηηθψλ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ πξνζδηνξί-

δεηαη κε βάζε θαηάιιεια θξηηήξηα ζην ρξφλν πξνζδηνξηζκνχ βξαρχρξνλσλ απνηειεζκάησλ, κε 
πξνζαξκνγή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο κε ηελ απνγξαθή.

(ε)
 

5. Βηβιίν απνζήθεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη απφ ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 4, ηεξεί 

επίζεο ν επηηεδεπκαηίαο πνπ ελεξγεί επεμεξγαζία γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ ή γηα δηθφ ηνπ ινγα-
ξηαζκφ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, εθφζνλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ην 
ζχλνιν ησλ εηήζησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ηνπ ππεξέβεη ην πνζφ ησλ δχν εθαηνκκπξίσλ 

(2.000.000)
(β)

 επξψ. Οη πξψηεο χιεο θαη ηα έηνηκα πξντφληα ησλ ηξίησλ παξαθνινπζνχληαη 
μερσξηζηά θαη’ είδνο θαη πνζφηεηα. 

6. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ πσιεί αγαζά εθηφο ηεο ρψξαο ή ελεξγεί επεμεξγαζία γηα ινγαξηα-

ζκφ θαηνίθνπ άιιεο ρψξαο ηεξεί βηβιίν απνζήθεο ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη αληίζηνηρα ζηηο 
παξαπάλσ παξαγξάθνπο, εθφζνλ ηα αθαζάξηζηά ηνπ έζνδα θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξη-
ζηηθή πεξίνδν απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απηή, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα παξαζηαηηθά απνζηνιήο 

ή εμαγσγήο, ππεξέβεζαλ ην νγδφληα ζηα εθαηφ (80%) ηνπ ζπλφινπ ησλ εηήζησλ αθαζάξηζησλ 
εζφδσλ ηνπ θαη ηα εηήζηα απηά έζνδα ππεξέβεζαλ ην πνζφ ησλ ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ εθηαθν-
ζίσλ ρηιηάδσλ (3.700.000)

(β)
 επξψ. 

7.
(ζη) 

Πξνθεηκέλνπ γηα επηηεδεπκαηία, πνπ έρεη παξάιιεια κε ηνλ θιάδν εκπνξίνπ θαη μερσξη-
ζηφ θιάδν επεμεξγαζίαο, ε ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο θξίλεηαη απηνηειψο γηα 
θάζε θιάδν, κε εμαίξεζε ηνπο ππφρξενπο ζηελ ηήξεζε αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο (νκάδα 9), θαηά 

ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 1123/1980, νη νπνίνη εάλ ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε βηβιί-
νπ απνζήθεο γηα ηνλ έλα θιάδν ηεξνχλ βηβιίν απνζήθεο θαη γηα ηνλ άιιν θιάδν. 

8. Καη’ εμαίξεζε ησλ φζσλ νξίδνληαη απφ ηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ, πξν-
θεηκέλνπ γηα επηηεδεπκαηία ηνπ νπνίνπ ηα αθαζάξηζηα έζνδα γηα πξψηε θνξά απφ ηελ έλαξμε 

ησλ εξγαζηψλ ηνπ ππεξέβεζαλ ην εθάζηνηε ηζρχνλ φξην γηα ηελ ηήξεζε ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο, 
ε ππνρξέσζε απηή αξρίδεη απφ ηελ επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν εθείλεο πνπ γηα δεχηεξε 
θνξά ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπ ππεξέβεζαλ ην εθάζηνηε ηζρχνλ φξην. 

9. ην βηβιίν απνζήθεο πνπ ηεξείηαη ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη απφ ηηο παξαγξάθνπο 1 
έσο 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ, αλαγξάθεηαη θαη ε ρξνλνινγία εηζαγσγήο ή εμαγσγήο θαηά πεξίπησ-
ζε κε κλεία ηνπ νηθείνπ δηθαηνινγεηηθνχ εγγξαθήο. 

Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο (νκάδα 9) θαηά ηελ 
ηήξεζε ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο εθαξκφδεη παξάιιεια θαη ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Π.Γ. 1123/ 1980.

(δ)
 

Ζ θαηαρψξεζε ηεο εηζαγσγήο ή εμαγσγήο ησλ αγαζψλ κπνξεί, αληί λα γίλεηαη απεπζείαο ζην 
βηβιίν απνζήθεο, λα γίλεηαη ζε θαηάζηαζε εκεξήζηαο θίλεζεο απνζήθεο, ηα δεδνκέλα ηεο ν-
πνίαο κεηαθέξνληαη ζπγθεληξσηηθά ηε κεζεπνκέλε εκέξα, είηε απεπζείαο ζην βηβιίν απνζήθεο 

είηε ζε θαηάζηαζε κεληαίαο θίλεζεο απνζήθεο θαη απφ απηή ζπγθεληξσηηθά ζην βηβιίν απνζή-
θεο ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ επφκελνπ κήλα. 

10. Γελ ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο: 

α) ν θαηαζθεπαζηήο δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ, ηνπ νπνίνπ ηα θαζαξά θέξδε 
πξνζδηνξίδνληαη θαη’ εηδηθφ ηξφπν, 

β) ν εθκεηαιιεπηήο ειαηνηξηβείνπ, 

γ) ν εθκεηαιιεπηήο πξαηεξίνπ ρνλδξηθήο πψιεζεο θαπλνβηνκεραληθψλ πξντφλησλ, 
δ) ν πσιεηήο πεηξειαηνεηδψλ σο αληηπξφζσπνο εηαηξείαο δηαλνκήο ησλ εηδψλ απηψλ, 
ε) ν εθκεηαιιεπηήο πξαηεξίνπ πγξαεξίνπ απηνθηλήησλ, 

ζη) ν εθκεηαιιεπηήο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ απηνθηλήησλ, 
δ) ν εθκεηαιιεπηήο εζηηαηνξίνπ ή δαραξνπιαζηείνπ, εθφζνλ δηαζέηεη ηα αγαζά ηνπ ιηαληθψο ή 

θπξίσο ιηαληθψο, 

ε) ν εθκεηαιιεπηήο μελνδνρείνπ ή μελψλα ή θάκπηγθ, 
ζ) ν πσιεηήο νπσξνιαραληθψλ, 
η) ν πσιεηήο λσπψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ εθηφο ηεο ρψξαο θαηά πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ ν-

γδφληα ζηα εθαηφ (80%) ησλ ζπλνιηθψλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ηνπ, θαη 
ηα) ν παξαγσγφο θηλεκαηνγξαθηθψλ θαη ηειενπηηθψλ ηαηληψλ. 
ηβ) Πξάθηνξαο εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ

(ε)
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ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, πξνθεηκέλνπ γηα επηηεδεπκαηία πνπ έρεη παξάιιε-

ια θαη άιιν θιάδν, γηα ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο ν θιάδνο απηφο θξίλεηαη 

απηνηειψο. 
11. ην ππνθαηάζηεκα, απφ ηα βηβιία ηνπ νπνίνπ εμάγεηαη απηνηειέο ινγηζηηθφ απνηέιεζκα, 

ηεξείηαη βηβιίν απνζήθεο ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 

6 ηνπ άξζξνπ απηνχ. 
ην ππνθαηάζηεκα απφ ηα βηβιία ηνπ νπνίνπ δελ εμάγεηαη απηνηειέο ινγηζηηθφ απνηέιεζκα, 

ηεξείηαη βηβιίν απνζήθεο θαη’ είδνο θαη πνζφηεηα, κε δπλαηφηεηα ηήξεζήο ηνπ θαη θαη’ αμία. 

ην βηβιίν απνζήθεο ηεο έδξαο παξαθνινπζείηαη ε θίλεζε ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο θαη’ είδνο, 
πνζφηεηα θαη αμία. 

ε πεξίπησζε ηήξεζεο ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο θαη θαη’ αμία, ζην βηβιίν 

απνζήθεο ηεο έδξαο κεηαθέξεηαη ε θαηά κεξίδα ζπλνιηθή κεληαία θίλεζε θαηά πνζφηεηα θαη 
αμία, κε βάζε θαηάζηαζε πνπ απνζηέιιεηαη απφ ην ππνθαηάζηεκα εληφο ηνπ επφκελνπ κήλα. 

Όηαλ ην ππνθαηάζηεκα βξίζθεηαη ζηνλ ίδην λνκφ κε ηελ έδξα ή ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 

50 ρηιηνκέηξσλ απφ απηή, ε θίλεζή ηνπ κπνξεί λα παξαθνινπζείηαη ζε ηδηαίηεξεο ζηήιεο ησλ 
κεξίδσλ ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο ηεο έδξαο ή ζε ηδηαίηεξν βηβιίν απνζήθεο πνπ ηεξείηαη ζηελ 
έδξα. 

Όηαλ ζηελ έδξα δελ ελεξγείηαη απνζήθεπζε ή δηαθίλεζε αγαζψλ, βηβιίν απνζήθεο κπνξεί λα 
ηεξείηαη κφλν ζην ππνθαηάζηεκα θαη’ είδνο, πνζφηεηα θαη αμία. 

12.
(ζ)

 Ο επηηεδεπκαηίαο ν ππφρξενο ζηελ ηήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκε-

λα ζηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ηεξεί γηα ηα ίδηα πξντφληα ζεσξεκέλν εμσιν-
γηζηηθφ βηβιίν παξαγσγήο-θνζηνινγίνπ, κε ηδηαίηεξε κεξίδα θαη’ είδνο ζηελ νπνία: 

Α) πγθεληξψλνληαη ην βξαδχηεξν εληφο ηεο πξνζεζκίαο ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ: α) Οη 

εληφο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πνπ έιεμε πνζφηεηεο πξψησλ πιψλ, πνπ αλαιψζεθαλ γηα 
ηελ παξαγσγή έηνηκνπ πξντφληνο, θαζψο θαη νη βνεζεηηθέο χιεο θαη πιηθά ζπζθεπαζίαο, φηαλ γη’ 
απηά ηεξείηαη βηβιίν απνζήθεο, ζε κεξίδεο θαη’ είδνο θαη β) Οη πνζφηεηεο έηνηκνπ πξντφληνο 
πνπ παξήρζεζαλ κέζα ζηελ ίδηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. 

Β) Αλαγξάθνληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγήο, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ  πξντφ-
ληνο. ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, απηή αλαγξάθεηαη πξηλ ηελ έλαξ-
με ηεο παξαγσγήο, κε βάζε ηελ κεηαβνιή απηή. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πεξηιακβάλνπλ, 

πιελ ησλ άιισλ ηερληθψλ δεδνκέλσλ, ηελ γηα θάζε κνλάδα παξαγφκελνπ έηνηκνπ πξντφληνο 
απαηηνχκελε πνζφηεηα πξψησλ πιψλ, θαζψο θαη βνεζεηηθψλ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, 
φηαλ γη’ απηά ηεξείηαη βηβιίν απνζήθεο, ζε κεξίδεο θαη’ είδνο, θαζψο θαη ηελ πξνυπνινγηδφκελε 

θχξα παξαγσγήο. 
Γ) Πξνζδηνξίδεηαη γηα ην έηνηκν πξντφλ, ην βξαδχηεξν εληφο ηεο πξνζεζκίαο ζχληαμεο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ, ην εξγνζηαζηαθφ θφζηνο (θφζηνο παξαγσγήο). 

Σν εξγνζηαζηαθφ θφζηνο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ επηηεδεπκαηία, βάζεη θαλφλσλ πνπ αθνινπ-
ζνχληαη πάγηα, νη νπνίνη αλαγξάθνληαη κέρξη ην θιείζηκν ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη γηα ηνπο ηεξνχ-
ληεο αλαιπηηθή ινγηζηηθή ζην ρξφλν πξνζδηνξηζκνχ βξαρχρξνλσλ απνηειεζκάησλ.

(η) 

Σν ππνθαηάζηεκα ζην νπνίν ηεξνχληαη βηβιία, απφ ηα νπνία εμάγεηαη απηνηειέο ινγηζηηθφ 
απνηέιεζκα, ηεξεί ίδην βηβιίν παξαγσγήο-θνζηνινγίνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξά-
γξαθν απηή. 

Όηαλ ηεξνχληαη ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά νη ινγαξηαζκνί ηεο νκάδαο 9, ζχκθσλα κε ηα ν-
ξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 1123/ 1980, ε παξαπάλσ ππνρξέσζε εμαληιείηαη ζηελ ηήξεζε 
κφλν ζεσξεκέλνπ βηβιίνπ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη ηα δεδνκέλα, 

ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε Β’ ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαη ζηελ αλαγξαθή ησλ 
θαλφλσλ θαηακεξηζκνχ ηνπ εξγνζηαζηαθνχ θφζηνπο.

(η)
»

 

(α)
 Ο ηίηινο ηνπ άξζξνπ 8 δηαθνξνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 43§2 ηνπ λ. 

2214/1994 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 11.5.1994. Ο πξνεγνχκε-
λνο ηίηινο ήηαλ «Βηβιίν απνζήθεο.». 

(β)
 Σα φξηα αθαζαξίζησλ εζφδσλ ησλ παξ. 1, 2, 4, 5, 6 ηνπ άξζξνπ 8 έρνπλ ηξνπνπνηεζεί σο 

εμήο: 
 

 

Αληηθείκελν 
εξγαζηψλ 

Απφ 1.1.1992 

(π.δ. 186/1992) 
(άξ. 8§1,2.4.5.6) 

δξρ. 

Απφ 1.7.1995 

(π.δ. 134/1996) 
(άξ. 6§1,2,3) 

δξρ. 

Απφ 1.1.1998 

(λ. 2579/1998) 
(άξ. 15§2) 

δξρ. 

Απφ 1.1.2000 

(λ. 2753/1999) 
(άξ. 9§5) 

δξρ. 

Απφ 1.1.2002 

(λ. 2948/2001) 
(άξ. 17§1) 

επξψ 
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 Δκπνξία (ρνλδξηθή) 350.000.000 370.000.000 500.000.000 650.000.000 2.000.000 

 Δκπνξία (ιηαληθή)      

 - Δηζαγσγή 500.000.000 550.000.000 700.000.000 900.000.000 2.700.000 

 - Δμαγσγή 600.000.000 650.000.000 800.000.000 1.000.000.000 3.000.000 

 Δπεμεξγαζία 350.000.000 370.000.000 500.000.000 650.000.000 2.000.000 

 Δμαγσγείο 600.000.000 650.000.000 900.000.000 1.200.000.000 3.700.000 

 
(γ)

 ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 8 ε θξάζε «είδε ζπζθεπαζίαο» αληηθαηαζηάζεθε κε ηε 
θξάζε «πιηθά ζπζθεπαζίαο» κε ην άξζξν 43§3 ηνπ λ. 2214/1994 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, απφ 11.5.1994. 
(δ)

 Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 9§6 ηνπ 
λ. 2753/1999 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2000. Σν εδάθην 

πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«Ζ αμία θηήζεο ησλ πξψησλ πιψλ, ησλ βνεζεηηθψλ πιψλ θαη ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο

(Α)
 

πνπ δηαηέζεθαλ γηα ηελ επεμεξγαζία, θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ έηνηκσλ πξντφλησλ θαη ππνπξν-

τφλησλ πνπ παξάρζεθαλ, αλαγξάθεηαη ζην βηβιίν απνζήθεο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην έηνο θαηά 
ηε ζχληαμε ηνπ ηζνινγηζκνχ.» 

(Α)
 Ζ θξάζε «είδε ζπζθεπαζίαο» αληηθαηαζηάζεθε κε ηε θξάζε «πιηθά ζπζθεπαζίαο» κε ην 

άξζξν 43§3 ηνπ λ. 2214/1994 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 
11.5.1994. 

(ε)
 Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 9§7 ηνπ λ. 

2753/1999 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2000. 
(ζη)

 Ζ παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 8 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 9§8 ηνπ λ. 2753/1999 ζχκ-
θσλα κε ην άξζξνπ 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2000. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε 

σο εμήο: 
«7. Πξνθεηκέλνπ γηα επηηεδεπκαηία πνπ έρεη παξάιιεια κε ηνλ θιάδν εκπνξίνπ θαη μερσξη-

ζηφ θιάδν επεμεξγαζίαο, ε ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο θξίλεηαη απηνηειψο γηα 

θάζε θιάδν.» 
(δ)

 Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 8 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 9§9 ηνπ λ. 
2753/1999 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. 

(ε)
 Ζ πεξίπησζε ηβ’ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 8 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 6§4 ηνπ π.δ. 

134/1996 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ ίδηνπ π.δ. απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο 
πεξηφδνπ πνπ αξρίδεη κεηά ηελ 30.6.1995. 

(ζ)
 Ζ παξάγξαθνο 12 ηνπ άξζξνπ 8 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 43§4 ηνπ λ. 2214/1994  θαη ί-

ζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.1995. 
(η)

 Σν δεχηεξν θαη ηέηαξην εδάθην ηεο πεξίπησζεο Γ’ ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 8 αληη-

θαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 9§10 ηνπ λ. 2753/1999 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ 
ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2000. Σα εδάθηα πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ είραλ σο εμήο: 

«Σν εξγνζηαζηαθφ θφζηνο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ επηηεδεπκαηία, βάζεη θαλφλσλ πνπ αθνινπ-

ζνχληαη πάγηα.» 
«Όηαλ ηεξνχληαη, ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά, νη ινγαξηαζκνί ηεο νκάδαο 9, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 1123/1980 (ΦΔΚ 283 Α’), ε παξαπάλσ ππνρξέσζε εμαληιεί-

ηαη ζηελ ηήξεζε κφλν ζεσξεκέλνπ βηβιίνπ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζην νπνίν αλαγξάθνληαη ηα 
δεδνκέλα, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε Β ηεο παξαγξάθνπ απηήο.» 

( 2 ) Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 8 πνπ αληηθαζίζηαηαη κε ην άξζξν 19§10 ηνπ 

λ.3842/2010 θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 92 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ ηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 
αξρίδνπλ απφ ηηο 23.04.10, είρε σο εμήο: «Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ελεξγεί επεμεξγαζία γηα ίδην 
ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ ή γηα ίδην ινγαξηαζκφ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, εθφζνλ 

θαηά ηηο δχν πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπ ππεξέ-
βεζαλ ην πνζφ ησλ πέληε εθαηνκκπξίσλ (5.000.000) επξψ ή ην πνζφ ησλ έμη εθαηνκκπξίσλ 
πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (6.500.000) επξψ πξνθεηκέλνπ γηα επηηεδεπκαηία πνπ πσιεί ηα πξντφληα 

ηνπ εθηφο ηεο ρψξαο ή ελεξγεί επεμεξγαζία γηα ινγαξηαζκφ θαηνίθνπ άιιεο ρψξαο θαηά πνζν-
ζηφ άλσ ηνπ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ηνπ ζπλφινπ ησλ εηήζησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ 
θιάδνπ επεμεξγαζίαο, ηεξεί βηβιίν απνζήθεο πξψησλ πιψλ, βνεζεηηθψλ πιψλ, πιηθψλ ζπ-

ζθεπαζίαο, έηνηκσλ πξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ. ην βηβιίν απνζήθεο θαηαρσξνχληαη, γηα 
θάζε αγαζφ, νη αγνξέο θαη πσιήζεηο θαη’ είδνο, πνζφηεηα θαη αμία θαη ε εληφο θαη εθηφο ηεο 
επηρείξεζεο πνζνηηθή δηαθίλεζε θαη’ είδνο θαη πνζφηεηα. Όηαλ ν επηηεδεπκαηίαο ελεξγεί επε-
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μεξγαζία γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, ζην  βηβιίν απνζήθεο παξαθνινπζνχληαη κφλν νη πξψηεο 
χιεο, νη βνεζεηηθέο χιεο, ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη ηα έηνηκα πξντφληα ησλ ηξίησλ μερσξηζηά 

ηνπιάρηζηνλ θαη’ είδνο θαη πνζφηεηα. 
Ζ αμία θηήζεο ησλ πξψησλ πιψλ, ησλ βνεζεηηθψλ πιψλ θαη ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο 

πνπ δηαηέζεθαλ γηα ηελ επεμεξγαζία, θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ έηνηκσλ πξντφλησλ θαη ππνπξν-

τφλησλ πνπ παξάρζεθαλ, αλαγξάθεηαη ζην βηβιίν απνζήθεο ζην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πε-
ξηφδνπ θαη κέρξη ηελ πξνζεζκία ζχληαμεο ηνπ  ηζνινγηζκνχ.  

Βνεζεηηθέο χιεο θαη πιηθά ζπζθεπαζίαο ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή αμία δελ ππεξβαίλεη ην 

πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνε-
γνχκελεο ρξήζεο κπνξεί λα παξαθνινπζνχληαη ζην βηβιίν απνζήθεο ζπλνιηθά κφλν θαη’ αμία 
ζε αληίζηνηρν ινγαξηαζκφ. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ απηνχ παξαθνινπζνχληαη ζπ-

λνιηθά θαη’ αμία, κέρξη εμάληιεζεο ηνπ αλσηέξσ πνζνζηνχ, νη βνεζεηηθέο χιεο θαη ηα πιηθά  
ζπζθεπαζίαο πνπ έρνπλ θαηά ζεηξά ηε κηθξφηεξε θαη’ είδνο ζπκκεηνρή ζην θφζηνο παξαγσγήο 
ησλ πξντφλησλ. 

Ο παξαπάλσ επηηεδεπκαηίαο ν ππφρξενο ζε ηήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο εθδίδεη δειηίν 
εζσηεξηθήο δηαθίλεζεο γηα ηελ εληφο ηεο εκέξαο εμαγσγή απφ ηελ απνζήθε πξνο ηελ παξαγσ-
γηθή δηαδηθαζία πξψησλ πιψλ, βνεζεηηθψλ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο ηδίσλ ή ηξίησλ ή ηελ 

επαλαθνξά ηνπο ζηελ απνζήθε, θαζψο θαη γηα ηα εληφο ηεο εκέξαο παξαρζέληα έηνηκα πξντφ-
ληα πνπ εηζάγνληαη ζηελ απνζήθε εηνίκσλ. ην δειηίν εζσηεξηθήο δηαθίλεζεο αλαγξάθεηαη ην 
είδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ αγαζψλ πνπ δηαθηλνχληαη, θαζψο θαη ν ρψξνο πξνέιεπζεο θαη πξνν-

ξηζκνχ ησλ αγαζψλ». 
(3) Σα δεχηεξν, ηξίην θαη ηέηαξην εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 8 πνπ αληηθαζί-

ζηαληαη κε ην άξζξν 19§11 ηνπ λ.3842/2010 θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ 

ίδηνπ λφκνπ απφ 01.06.2010, είραλ σο εμήο: «ην ππνθαηάζηεκα απφ ηα βηβιία ηνπ νπνίνπ δελ 
εμάγεηαη απηνηειέο ινγηζηηθφ απνηέιεζκα θαη ην νπνίν βξίζθεηαη ζε άιιν λνκφ ή λεζί απφ ηελ 
έδξα ή ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ πελήληα (50) ρηιηνκέηξσλ απφ απηή ηεξείηαη βηβιίν απν-
ζήθεο θαη’ είδνο θαη πνζφηεηα κε δπλαηφηεηα ηήξεζήο ηνπ θαη θαη’ αμία. 

Σα αλαθεξφκελα ζην πξνεγνχκελν εδάθην ηζρχνπλ αλάινγα θαη γηα ηνπο απνζεθεπηη-
θνχο ρψξνπο. 

Αλ ην ππνθαηάζηεκα ή ν απνζεθεπηηθφο ρψξνο βξίζθεηαη ζηνλ ίδην λνκφ θαη λεζί κε ηελ 

έδξα ή ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ πελήληα (50) ρηιηνκέηξσλ απφ απηή, δελ ππάξρεη ππνρξέ-
σζε ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο». 

(4) Σα δχν ηειεπηαία εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 8 πνπ αληηθαζίζηαληαη κε ην 

άξζξν 19§12 ηνπ λ.3842/2010 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ ίδηνπ 
λφκνπ απφ 01.06.2010, είραλ σο εμήο: «Όηαλ νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ επηηεδεπκαηία ζηεγάδνληαη 
ζηνλ ίδην ή ζε ζπλερφκελν θηηξηαθφ ρψξν, κπνξεί λα ηεξείηαη γηα θάζε αγαζφ κία εληαία κεξίδα 

γηα φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ζην βηβιίν απνζήθεο πνπ ηεξείηαη ζε κία απφ απηέο.  
Όηαλ επαγγεικαηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ επηηεδεπκαηία απαιιάζζνληαη απφ ηελ έθδνζε 

δειηίσλ απνζηνιήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξ-

ζξνπ 11 ηνπ Κψδηθα απηνχ, κπνξεί λα ηεξείηαη γηα φιεο ηηο απαιιαζζφκελεο εγθαηαζηάζεηο απφ 
ηελ έθδνζε δειηίσλ απνζηνιήο κία εληαία κεξίδα γηα θάζε αγαζφ ζην βηβιίν απνζήθεο πνπ 
ηεξείηαη ζε κία απφ απηέο». 

(5) Ζ πεξίπησζε Α΄  ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 8 πνπ αληηθαζίζηαηαη κε ην άξζξν 
19§13 ηνπ λ.3842/2010 θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 92 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ ηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφ-
δνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηηο 23.04.2010, είρε σο εμήο: 

«Α) ηελ έδξα ή ζην ππνθαηάζηεκα κε απηνηειή ινγηζηηθή κεξίδα «Κεληξηθήο Απνζή-
θεο» γηα φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο, ζηελ νπνία θαηαρσξνχληαη γηα θάζε αγαζφ: α) θαηά πνζφηεηα 
θαη αμία νη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο, β) ε πνζφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ, βνεζεηηθψλ πιψλ θαη 

πιηθψλ ζπζθεπαζίαο πνπ δηαηέζεθαλ γηα επεμεξγαζία θαη γ) ε πνζφηεηα ησλ έηνηκσλ πξντφ-
λησλ θαη ππνπξντφλησλ πνπ παξάρζεθαλ.  

Ζ αμία θηήζεο ησλ πξψησλ πιψλ, ησλ βνεζεηηθψλ πιψλ θαη ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο 

πνπ δηαηέζεθαλ ζηελ παξαγσγή, θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ έηνηκσλ πξντφλησλ πνπ παξάρζε-
θαλ ηίζεηαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο κε ηελ θνζηνιφγεζε». 

(6)  Ζ πεξίπησζε Β΄ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 8 πνπ αληηθαζίζηαηαη κε ην άξζξν 

19§14 ηνπ λ.3842/2010 θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 92 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 01.06.2010, είρε σο 
εμήο: «ηελ έδξα θαη ζε θάζε ππνθαηάζηεκα ή απνζεθεπηηθφ ρψξν βηβιίν απνζήθεο ζε ηδηαίηε-
ξεο κεξίδεο θαη’ είδνο θαη πνζφηεηα θαηά ηελ εηζαγσγή θαη εμαγσγή. Όηαλ ην ππνθαηάζηεκα ή 
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ν απνζεθεπηηθφο ρψξνο βξίζθνληαη ζηνλ ίδην λνκφ κε ηελ έδξα ή ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 
πελήληα (50) ρηιηνκέηξσλ απφ απηή, φρη φκσο ζε άιιν λεζί, ε θίλεζε απηψλ θαη’ είδνο θαη πν-

ζφηεηα κπνξεί λα παξαθνινπζείηαη ζε ηδηαίηεξεο κεξίδεο ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο ηεο έδξαο». 
(7) Ζ ππνπεξίπησζε α΄ ηεο πεξίπησζεο Α΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 πνπ αληηθαζίζηαηαη κε ην 

άξζξν 19§15 ηνπ λ.3842/2010 θαη ηζρχεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ ηηο 

δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ 23.04.2010, είρε σο εμήο: «Δληφο δέθα εκεξψλ απφ 
ηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο παξαγσγήο θάζε πξντφληνο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απηνχ. Οη 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πεξηιακβάλνπλ πιελ ησλ άιισλ ηερληθψλ δεδνκέλσλ ηε γηα θάζε κνλά-

δα παξαγφκελνπ έηνηκνπ πξντφληνο απαηηνχκελε πνζφηεηα πξψησλ πιψλ, θαζψο θαη βνεζεηη-
θψλ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, φηαλ γη’ απηά ηεξείηαη βηβιίν απνζήθεο, θαζψο θαη ηελ πξν-
υπνινγηδφκελε θχξα παξαγσγήο. Γηα ηα εμαηνκηθεπκέλα αγαζά πνπ θαηαζθεπάδνληαη θαηφπηλ 

παξαγγειίαο ηνπ πειάηε αληί ηεο αλαγξαθήο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαηαρσξείηαη πξηλ απφ 
ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγήο ζην βηβιίν ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ή ζην βηβιίν απνζήθεο πιήξεο 
πεξηγξαθή ησλ πξντφλησλ πνπ παξαγγέιινληαη». 

(8) Ζ ππνπεξίπησζε α΄ ηεο πεξίπησζεο Β΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 8 πνπ αληη-
θαζίζηαηαη κε ην άξζξν 19§16 ηνπ λ.3842/2010 θαη ηζρχεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ 
ίδηνπ λφκνπ απφ ηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ 23.04.2010, είρε σο εμήο: «π-

γθεληξψλνληαη ην βξαδχηεξν εληφο ηεο πξνζεζκίαο ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ νη εληφο ηεο 
δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πνπ έιεμε πνζφηεηεο πξψησλ πιψλ πνπ αλαιψζεθαλ γηα ηελ παξα-
γσγή έηνηκνπ πξντφληνο, θαζψο θαη ησλ  βνεζεηηθψλ πιψλ θαη ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, φηαλ 

γη’ απηά ηεξείηαη βηβιίν απνζήθεο, ζε κεξίδεο θαη’ είδνο, θαζψο θαη νη πνζφηεηεο έηνηκνπ πξντφ-
ληνο πνπ παξήρζεζαλ κέζα ζηελ ίδηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν». 
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Άξζξν 9. 
Έλλνηα ππνθαηαζηήκαηνο. Βηβιία ππνθαηαζηήκαηνο. 

 
1.

(1)
 Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ, ππνθαηά-

ζηεκα είλαη νπνηαδήπνηε εθηφο ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο επαγγεικαηη-
θή εγθαηάζηαζε ηνπ επηηεδεπκαηία, ζηελ νπνία ελεξγείηαη παξαγσγηθή ή 
ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ απηή δηελεξγείηαη 
θαη’ εληνιή ηεο έδξαο ή άιινπ ππνθαηαζηήκαηνο ζε εθηέιεζε ζρεηηθψλ 
ζπκβάζεσλ. 

Γελ ζεσξείηαη φηη ζηηο επαγγεικαηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ επηηεδεπ-
καηία ελεξγείηαη ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη 
κφλν απιέο παξαιαβέο ή παξαδφζεηο αγαζψλ ή φηαλ ελεξγνχληαη εξγα-
ζίεο δηνηθεηηθέο, πξνβνιήο αγαζψλ ή άιιεο ζπλαθείο εξγαζίεο θαη νη δν-
ζνιεςίεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο πεξηνξίδνληαη κφλν ζηε δηελέξγεηα 
ησλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Καη’ εμαίξεζε ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηα πξνεγνχκελα εδάθηα δελ 
ζεσξνχληαη ππνθαηαζηήκαηα νη πξνζσξηλνί εθζεζηαθνί ρψξνη, θαζψο 
θαη νη ινηπέο πξφζθαηξεο εγθαηαζηάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα κέρξη ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο.

(2)
 

 

2.(3) Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί βηβιία πξψηεο ή δεχηεξεο θα-

ηεγνξίαο ηεξεί θαη ζην ππνθαηάζηεκά ηνπ ηδηαίηεξν βηβιίν αγνξψλ ή 
εζφδσλ - εμφδσλ. 

Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα κε ηήξεζεο ησλ πην πάλσ βηβιίσλ, εθφ-
ζνλ νη ζπλαιιαγέο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο θαηαρσξνχληαη ζηα βηβιία ηεο 
έδξαο θαη εηδηθά νη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο θάζε ππνθαηαζηήκαηνο πα-
ξαθνινπζνχληαη ρσξηζηά απφ ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα ηεο έδξαο ή άιινπ 
ππνθαηαζηήκαηνο.

 (4) 
3. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο, ηεξεί ζην 

ππνθαηάζηεκα θαηά ηε δηπινγξαθηθή κέζνδν ηνπιάρηζηνλ εκεξνιφγην 
ηακεηαθψλ θαη ζπκςεθηζηηθψλ πξάμεσλ. 

ην ηέινο θάζε κήλα ζπληάζζεη κεληαίν δηπιφηππν θχιιν αλάιπ-
ζεο θαη ειέγρνπ κε αλάπηπμε αληίζηνηρε κε εθείλε ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο 
έδξαο. 

ην θχιιν αλάιπζεο θαη ειέγρνπ θαηαρσξνχληαη θαη ηα πξννδεπηη-
θά αζξνίζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ κελψλ. 

Σν πξσηφηππν απνζηέιιεηαη ζηελ έδξα γηα ελεκέξσζε ησλ βηβιί-
σλ. 

Ο επηηεδεπκαηίαο δελ ππνρξενχηαη ζηε ζχληαμε θχιινπ αλάιπζεο 
θαη ειέγρνπ, εθφζνλ ην εκεξνιφγην είλαη δηπιφηππν κε αλάπηπμε αληί-
ζηνηρε εθείλεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο έδξαο. 

Ο επηηεδεπκαηίαο κπνξεί λα ηεξεί, γηα ην ππνθαηάζηεκά ηνπ, αληί 
ησλ φζσλ πην πάλσ αλαθέξνληαη, εκεξήζην δηπιφηππν θχιιν ζπλαιια-
γψλ, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη μερσξηζηά: 

α) ην ππφινηπν ηνπ ηακείνπ ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο, 
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β) νη ηακεηαθέο πξάμεηο θαη 
γ) νη ζπκςεθηζηηθέο πξάμεηο. 
Σν πξσηφηππν ηνπ θχιινπ απηνχ απνζηέιιεηαη ζηελ έδξα, γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ ηεο. 
Όηαλ ηα βηβιία ηεο έδξαο θαη ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεξνχληαη κε-

ραλνγξαθηθά, ην εκεξνιφγην ηακεηαθψλ θαη ζπκςεθηζηηθψλ πξάμεσλ ή 
ην κεληαίν θχιιν αλάιπζεο ειέγρνπ ή ην εκεξήζην θχιιν ζπλαιιαγψλ 
ηεξνχληαη απιφηππα θαη ηα δεδνκέλα ηνπο απνζηέιινληαη ζηελ έδξα κε 
νπνηνδήπνηε ηξφπν γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ ηεο.

(5) 

Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα κε ηήξεζεο ησλ πην πάλσ εκεξνινγίσλ 
θαη θαηαζηάζεσλ εθφζνλ νη ζπλαιιαγέο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο θαηαρσ-
ξνχληαη ζηα βηβιία ηεο έδξαο θαη εηδηθά νη αγνξέο, νη πσιήζεηο θαη ην ηα-
κείν θάζε ππνθαηαζηήκαηνο παξαθνινπζνχληαη ρσξηζηά απφ ηα αληί-
ζηνηρα δεδνκέλα ηεο έδξαο ή άιινπ ππνθαηαζηήκαηνο θαη εθφζνλ δίλε-
ηαη άκεζα ζηνλ έιεγρν ην ππφινηπν ηακείνπ θάζε ππνθαηαζηήκαηνο γηα 
ην νπνίν δελ ηεξνχληαη βηβιία κέρξη ηελ εκέξα πνπ ζχκθσλα κε ηηο δηα-
ηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 17 ή ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξ-
ζξνπ 24, έπξεπε λα έρεη γίλεη ε ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ.

 (6)
 

Σν ππνθαηάζηεκα απφ ηα βηβιία ηνπ νπνίνπ εμάγεηαη απηνηειέο ιν-
γηζηηθφ απνηέιεζκα ηεξεί ίδηα βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο θαη εμάγεη ηειηθφ 
απνηέιεζκα ην νπνίν ελζσκαηψλεηαη κε ινγηζηηθή εγγξαθή ζηα βηβιία 
ηεο έδξαο.

(7)
 

4.
(8)

 Γελ ππάξρεη ππνρξέσζε ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ ππνθαηαζηήκα-

ηνο ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 
α) ην ππνθαηάζηεκα πνπ ζηεγάδεηαη ζε ζπλερφκελν ή ζηνλ ίδην 

θηηξηαθφ ρψξν κε ηελ έδξα ή κε άιιν ππνθαηάζηεκα. 
β) ηηο νπνηεζδήπνηε πξφζθαηξεο εγθαηαζηάζεηο. Σα ζηνηρεία ησλ 

ζπλαιιαγψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο πεξίπησζεο απηήο θαηαρσξνχληαη 
ζηα βηβιία ηεο έδξαο ή ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζην νπνίν αλήθνπλ ην αξ-
γφηεξν κέρξη ηε δέθαηε πέκπηε (15ε) εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηελ 
έθδνζε ή ηε ιήςε ηνπο, θαηά πεξίπησζε. 

γ) 
(9)

…….. 
Σν ππνθαηάζηεκα ηεο πην πάλσ πεξίπησζεο α’ απαιιάζζεηαη κε-

ηά απφ γλσζηνπνίεζε ζηνλ αξκφδην πξντζηάκελν Γ.Ο.Τ. θαη απφ ηελ 
ηήξεζε ηδηαίηεξνπ πξφζζεηνπ βηβιίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 
ηνπ παξφληνο Κψδηθα, εθφζνλ ηα δεδνκέλα ηνπ θαηαρσξνχληαη ζην 
πξφζζεην βηβιίν πνπ ηεξείηαη ζηελ έδξα ή ζε άιιν ππνθαηάζηεκα ηνπ 
ίδηνπ ή ζπλερφκελνπ θηηξηαθνχ ρψξνπ. 

Σν ππνθαηάζηεκα ηεο πην πάλσ πεξίπησζεο β’ απαιιάζζεηαη θαη 
απφ ηελ ηήξεζε ηδηαίηεξνπ βηβιίνπ απνζήθεο, θαζψο θαη απφ ηε ζχληαμε 
θαηαζηάζεσλ πνζνηηθήο θαηαρψξηζεο ησλ απνζεκάησλ, εθφζνλ ηα δε-
δνκέλα ηνπ βηβιίνπ ή ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ θαηαρσξνχληαη δηαθεθξη-
κέλα ζηα αληίζηνηρα βηβιία ή θαηαζηάζεηο  ηεο έδξαο. 
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5.
(10)

 Με γλσζηνπνίεζε ηνπ επηηεδεπκαηία ζηνλ πξντζηάκελν
(11)

 ηεο 

δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηεο έδξαο κπνξεί λα επηηξαπεί απφ ηελ 
έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ή ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ε ελζσκάησ-
ζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ βηβιίσλ ππνθαηαζηεκάησλ, πνπ δελ εμάγνπλ 
απηνηειέο απνηέιεζκα, ζηα βηβιία άιινπ ππνθαηαζηήκαηνο κε απηνηειέο 
απνηέιεζκα. Δπίζεο κπνξεί λα επηηξαπεί ε ελζσκάησζε ησλ δεδνκέ-
λσλ ησλ βηβιίσλ ππνθαηαζηεκάησλ πνπ δελ εμάγνπλ απηνηειέο απνηέ-
ιεζκα ζηα βηβιία ηεο έδξαο, κέζσ ησλ βηβιίσλ άιινπ ππνθαηαζηήκαηνο, 
ην νπνίν επίζεο δελ εμάγεη απηνηειέο απνηέιεζκα. Οη αλσηέξσ γλσζην-
πνηήζεηο

(11)
 θνηλνπνηνχληαη θαη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκφζηαο νηθνλνκη-

θήο ππεξεζίαο ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ην ππνθαηάζηεκα. Σα δεδνκέλα ησλ 
βηβιίσλ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηα νπνία ελζσκαηψλνληαη ζηα βηβιία 
άιινπ ππνθαηαζηήκαηνο εκθαλίδνληαη ρσξηζηά απφ ηα δεδνκέλα ησλ 
βηβιίσλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο απηνχ. 

6.
(12)

 Με αίηεζε ηνπ επηηεδεπκαηία θαη έγθξηζε ηνπ πξντζηακέλνπ 
ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηεο έδξαο κπνξεί λα επηηξαπεί ή 
κε ηήξεζε ή ε θαηά δηάθνξν ηξφπν ηήξεζε φισλ ή κεξηθψλ βηβιίσλ ηνπ 
ππνθαηαζηήκαηνο θαη ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, κε εμαίξεζε ην βηβιίν 
απνζήθεο. Ζ έγθξηζε απηή θνηλνπνηείηαη θαη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο δε-
κφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ην ππνθαηάζηεκα ή 
ν απνζεθεπηηθφο ρψξνο. 

                                                
(1) Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 9 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2§9 ηνπ λ. 3052/2002 θαη 

ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθαηα-
ζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«1. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ, ππνθαηάζηεκα είλαη νπνηαδήπνηε 

εθηφο ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ηνπ επηηεδεπκαηία, ζηελ νπνία 
ελεξγείηαη παξαγσγηθή ή ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Γελ ζεσξείηαη φηη ζηηο επαγγεικαηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ επηηεδεπκαηία ελεξγείηαη ζπλαιια-

θηηθή δξαζηεξηφηεηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν απιέο παξαιαβέο ή παξαδφζεηο αγαζψλ ή 
φηαλ ελεξγνχληαη εξγαζίεο δηνηθεηηθέο, πξνβνιήο αγαζψλ ή άιιεο ζπλαθείο εξγαζίεο θαη νη 
δνζνιεςίεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο πεξηνξίδνληαη κφλν ζηε δηελέξγεηα ησλ εμφδσλ ιεηηνπξγί-

αο ηνπο.
(α)

» 
(α)

 Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 9§11 
ηνπ λ. 2753/1999 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. Σν 

εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«Γελ ζεσξείηαη φηη ζηηο επαγγεικαηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ επηηεδεπκαηία ελεξγείηαη ζπλαιια-

θηηθή δξαζηεξηφηεηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν απιέο παξαιαβέο ή παξαδφζεηο αγαζψλ.» 

(2) Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 
28§13 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, απφ 22.12.2006. 
Σν εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Καη’ εμαίξεζε ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηα πξνεγνχκελα εδάθηα, νη πξνζσξηλνί εθζεζηαθνί ρψ-
ξνη δελ ζεσξνχληαη ππνθαηαζηήκαηα.» 

(3) Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 9 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 28§14 ηνπ λ. 3522/2006 θαη 

ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθα-
ηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«2. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί βηβιία πξψηεο ή δεχηεξεο θαηεγνξίαο, ηεξεί θαη ζην ππνθα-

ηάζηεκα φκνηα βηβιία κε ηελ έδξα θαη θαηά ηηο δηαθξίζεηο ησλ αληίζηνηρσλ βηβιίσλ ηεο έδξαο.» 
(4) Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 πξνζηίζεηαη κε ην άξζξν 19§17 ηνπ 

λ.3842/2010 θαη ηζρχεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 01.06.2010. 
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(5) Σν φγδνν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 9 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 28§15 ηνπ λ. 

3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. 

(6) Σν πξνηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 9 πξνζηίζεηαη κε ην άξζξν 19§18 
ηνπ λ.3842/2010 θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 92 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 01.06.2010. 

(7) Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 9 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2§10 

ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Σν εδάθην 
πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Όηαλ απφ ηα βηβιία ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο εμάγεηαη απηνηειέο ινγηζηηθφ απνηέιεζκα, ηα δε-

δνκέλα ησλ βηβιίσλ απηψλ ελζσκαηψλνληαη ζηα βηβιία ηεο έδξαο ρσξηζηά απφ ηα δεδνκέλα 
ησλ βηβιίσλ ηεο θαη ησλ ινηπψλ ππνθαηαζηεκάησλ.» 

(8) Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 9 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 28§16 ηνπ λ. 3522/2006 θαη 

ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθα-
ηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«4. Γελ ππάξρεη ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ ππνθαηαζηήκαηνο ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

α) ζην ππνθαηάζηεκα πνπ ζηεγάδεηαη ζε ζπλερφκελν ή ζηνλ ίδην θηηξηαθφ ρψξν κε
(α) 

άιιν 
ππνθαηάζηεκα, 

β) ζηηο νπνηεζδήπνηε πξφζθαηξεο εγθαηαζηάζεηο, φπσο ηα εξγνηάμηα θαηαζθεπαζηηθψλ επη-

ρεηξήζεσλ, νη ρψξνη ζπγθέληξσζεο, επεμεξγαζίαο θαη κεηαθνξάο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, νη 
απηνθηλεηνηξάπεδεο θαη νη πξνζσξηλνί εθζεζηαθνί ρψξνη. 

Σα ζηνηρεία ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο πεξίπησζεο απηήο θαηαρσξνχληαη ζηα 

βηβιία ηεο έδξαο ή ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζην νπνίν αλήθνπλ ην αξγφηεξν κέρξη ηε δέθαηε πέ-
κπηε (15ε) εκέξα ηνπ επνκέλνπ κήλα απφ ηελ έθδνζε ή ηε ιήςε ηνπο, θαηά πεξίπησζε.

(β)
 

γ)
(α)

 ην ππνθαηάζηεκα πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ίδην λνκφ θαη λεζί κε ηελ έδξα ή ζε απφζηαζε κη-

θξφηεξε ησλ 50 ρηιηνκέηξσλ απφ απηή. Σα ζηνηρεία ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ απ-
ηψλ θαηαρσξνχληαη ζηα βηβιία ηεο έδξαο θαη εηδηθά νη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο θάζε ππνθαηα-
ζηήκαηνο παξαθνινπζνχληαη ρσξηζηά απφ ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα ηεο έδξαο ή άιινπ ππνθα-
ηαζηήκαηνο. Δπί ηήξεζεο βηβιίσλ Γ’ θαηεγνξίαο παξαθνινπζείηαη ρσξηζηά θαη ην ηακείν θάζε 

ππνθαηαζηήκαηνο. Γελ απαηηείηαη δηαθεθξηκέλε παξαθνινχζεζε ζηα βηβιία ηεο έδξαο ησλ ζπ-
λαιιαγψλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο πνπ ζηεγάδεηαη ζην ίδην ή ζε άιιν ζπλερφκελν θηηξηαθφ ρψξν 
κε απηή.» 

(α)
 ηελ πεξίπησζε α’ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 9 ε θξάζε «ηελ έδξα ή» κεηά ηε θξάζε 

«ή ζηνλ ίδην θηηξηαθφ ρψξν κε» απαιείθζεθε θαη ε πεξίπησζε γ’ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 20§5 
ηνπ λ. 3296/2004 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξνπ 33 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2005. 

(β)
 Σν δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο β’ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 9 είρε αληηθαηαζηα-

ζεί κε ην άξζξν 9§13 ηνπ λ. 2753/1999 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ 
απφ 17.11.1999. Σν εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο:  

«Σα ζηνηρεία ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο πεξίπησζεο απηήο θαηαρσξνχληαη 
ζηα βηβιία ηεο έδξαο ή ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζην νπνίν αλήθνπλ ην αξγφηεξν κέζα ζην πξψην 
δεθαήκεξν ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηελ έθδνζε ή ηελ ιήςε ηνπο, θαηά πεξίπησζε.» 

(9) Ζ πεξίπησζε γ΄ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 9 θαηαξγείηαη κε ην 
άξζξν 19§19 ηνπ λ.3842/2010 θαη ε θαηάξγεζε ηζρχεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ ίδηνπ 
λφκνπ απφ 01.06.2010. Ζ θαηαξγνχκελε δηάηαμε είρε σο εμήο: 

 «ην ππνθαηάζηεκα πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ίδην λνκφ θαη λεζί κε ηελ έδξα ή ζε απφζηαζε κη-
θξφηεξε ησλ πελήληα (50) ρηιηνκέηξσλ απφ απηή. Σα ζηνηρεία ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ εγθαηαζηά-
ζεσλ ηεο πεξίπησζεο απηήο θαηαρσξνχληαη ζηα βηβιία ηεο έδξαο θαη εηδηθά νη αγνξέο θαη νη 

πσιήζεηο θάζε ππνθαηαζηήκαηνο παξαθνινπζνχληαη ρσξηζηά απφ ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα ηεο 
έδξαο ή άιινπ ππνθαηαζηήκαηνο. Δπί ηήξεζεο βηβιίσλ Γ’ θαηεγνξίαο παξαθνινπζείηαη ρσξηζηά 
θαη ην ηακείν θάζε ππνθαηαζηήκαηνο». 

(10) Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 9 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 9§12 ηνπ λ. 2753/1999 θαη 
ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθα-
ηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«5. ηα βηβιία ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο πνπ ηεξνχληαη ρεηξφγξαθα θαηαρσξνχληαη εγγξαθέο 
κφλν κίαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, εθηφο αλ απηά ηεξνχληαη δηπιφηππα.» 

(11) ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 9 ε θξάζε «Με γλσζηνπνίεζε ηνπ επηηεδεπκαηία ζηνλ 

πξντζηάκελν» ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ θαη ε θξάζε «Οη αλσηέξσ γλσζηνπνηήζεηο» ηνπ ηξίηνπ 
εδαθίνπ αληηθαηέζηεζαλ ηηο θξάζεηο «Με αίηεζε ηνπ επηηεδεπκαηία θαη έγθξηζε ηνπ πξντζηακέ-
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λνπ» θαη «Οη αλσηέξσ εγθξίζεηο» αληίζηνηρα κε ην άξζξν 28§17 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχνπλ 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. 

(12) Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 9 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 28§18 ηνπ λ. 3522/2006 
θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληη-
θαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«6. Με αίηεζε ηνπ επηηεδεπκαηία θαη έγθξηζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο 
ππεξεζίαο ηεο έδξαο κπνξεί λα επηηξαπεί ή κε ηήξεζε ή ε θαηά δηάθνξν ηξφπν ηήξεζε φισλ ή 
κεξηθψλ βηβιίσλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο κε εμαίξεζε ην βηβιίν απνζήθεο θαη παξαγσγήο θνζην-

ινγίνπ. Ζ έγθξηζε απηή θνηλνπνηείηαη θαη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζί-
αο ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ην ππνθαηάζηεκα.» 

Πξνεγνχκελα, ε παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 9 είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 9§13 ηνπ λ. 

2753/1999 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. Ζ παξάγξα-
θνο πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«6. Με αίηεζε ηνπ επηηεδεπκαηία θαη έγθξηζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ηεο έδξαο, κπνξεί 

λα επηηξαπεί ε κε ηήξεζε ή ε θαηά δηάθνξν ηξφπν ηήξεζε ησλ βηβιίσλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο.  
Ζ έγθξηζε απηή θνηλνπνηείηαη θαη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ., ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ην ππν-

θαηάζηεκα.» 
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Άξζξν 10. 
Πξόζζεηα βηβιία. 

 
1.

(1) (2)
 Ο επηηεδεπκαηίαο επί πνζνηηθήο παξαιαβήο ζε επαγγεικα-

ηηθή ηνπ εγθαηάζηαζε ρσξίο ζηνηρείν δηαθίλεζεο εκπνξεχζηκσλ ή πάγη-
σλ αγαζψλ απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην γηα αγνξά, πψιεζε, απιή δηακεζν-
ιάβεζε πξνο πψιεζε, απνζήθεπζε, θχιαμε, ρξήζε θαζψο θαη γηα επε-
μεξγαζία ζηελ πεξίπησζε πνπ ν απνζηνιέαο είλαη επηηεδεπκαηίαο ή α-
γξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο, ηεξεί ζηελ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε 
ζηελ νπνία δηελεξγείηαη ε παξαιαβή, βηβιίν πνζνηηθήο παξαιαβήο ή δη-
πιφηππν δειηίν πνζνηηθήο παξαιαβήο γηα θάζε παξαιαβή. 

ην βηβιίν ή δειηίν θαηαρσξνχληαη κε ηελ παξαιαβή ησλ αγαζψλ ε 
ρξνλνινγία ηεο παξαιαβήο, ην νλνκαηεπψλπκν ή ε επσλπκία, ην επάγ-
γεικα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ απνζηνιέα, ην είδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ αγα-
ζψλ πνπ παξαιακβάλνληαη, ν ζθνπφο ηεο παξαιαβήο, θαζψο θαη ε ηηκή 
κνλάδνο επί παξαιαβήο λσπψλ νπσξνιαραληθψλ απφ πξφζσπν πνπ 
παξάγεη ηα αγξνηηθά απηά πξντφληα, κε ζθνπφ ηελ αγνξά ή επί παξαια-
βήο απηψλ απφ ην σο άλσ πξφζσπν κε ζθνπφ ηελ πψιεζε γηα ινγα-
ξηαζκφ ηνπ, ε ηηκή ε νπνία ζα επηηπγραλφηαλ ζε πεξίπησζε αγνξάο απ-
ηψλ θαηά ηελ εκέξα ηεο παξαιαβήο ηνπο απφ ηνλ εληνιέα θαη ε ζπλνιηθή 
αμία ηνπο. 

Όηαλ θαηά ηελ παξαιαβή ησλ αγαζψλ εθδίδεηαη άκεζα ηηκνιφγην 
αγνξάο ή δειηίν εηζαγσγήο ηεο ππνπεξίπησζεο εα’ ηεο πεξίπησζεο ε’ 
ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κψδηθα απηνχ, δελ ηεξείηαη βηβιίν 
ή δειηίν πνζνηηθήο παξαιαβήο. 

 

2. Έμνδα πξψηεο εγθαηάζηαζεο, αγνξέο θαη ινηπέο ζπλαιιαγέο 
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ ηδξπηή πξηλ ηε ζχζηαζε λνκηθνχ πξν-
ζψπνπ ή ππνθαηαζηήκαηνο αιινδαπνχ πξνζψπνπ ή θνηλνπξαμίαο ή 
ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο αηνκηθήο επηρείξεζεο θαη νπνηαζδήπνηε επηρεί-
ξεζεο γεληθά, δχλαηαη λα θαηαρσξνχληαη είηε ζηα βηβιία ησλ πξνζψπσλ 
απηψλ κέρξη ηε δέθαηε πέκπηε (15ε) εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε 
ζχζηαζή ηνπο ή ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο έλαξμεο εξγαζηψλ θαηά πε-
ξίπησζε είηε ζε βηβιία πνπ ζεσξνχληαη ζην φλνκα ηνπ ηδξπηή απφ ηνλ 
πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. ηεο θαηνηθίαο ή ηεο έδξαο απηνχ κε κλεία ηεο 
ππφ ζχζηαζε επηρείξεζεο.

(3)
 

Αλ ν ηδξπηήο είλαη πξφζσπν πνπ έρεη έδξα, θαηνηθία, δηακνλή ή ε-
γθαηάζηαζε ζε άιιε ρψξα, ηα βηβιία ζεσξνχληαη ζην φλνκα ηνπ λφκηκνπ 
εθπξνζψπνπ ηνπ ζηελ Διιάδα. 

Οη εγγξαθέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηα πξνζσξηλά βηβιία κεηαθέ-
ξνληαη ζηα νξηζηηθά βηβιία αλαιπηηθά ή ζπγθεληξσηηθά ακέζσο κεηά ηε 
ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξε-
ζεο. 
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3. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ Κψδηθα 

απηνχ, εθφζνλ πξαγκαηνπνηεί παξαγσγηθέο επελδχζεηο θαη δηελεξγεί 
αθνξνιφγεηεο εθπηψζεηο ή απνζεκαηηθά ππνρξενχηαη: 

α) λα ηεξεί βηβιίν επελδχζεσλ, ζην νπνίν ηεξνχληαη εμσινγηζηηθά 

θαηά αλαπηπμηαθφ λφκν: 
αα) ινγαξηαζκφο γηα θάζε είδνο πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ν 

νπνίνο ρξεψλεηαη κε ηε ζπλνιηθή αμία θηήζεο ηνπ θαη πηζηψλεηαη θάζε 
θνξά κε ηελ αθνξνιφγεηε έθπησζε ή κε ηελ αμία πψιεζήο ηνπ, 

αβ) ζπγθεληξσηηθφο ινγαξηαζκφο, ν νπνίνο ρξεψλεηαη κε ηελ αλα-
γλσξηδφκελε γηα έθπησζε θάζε ρξφλν αμία ησλ πξαγκαηνπνηνπκέλσλ 
λέσλ επελδχζεσλ θαη πηζηψλεηαη κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο αθνξνιφγε-
ηεο έθπησζεο, 

β) λα ηεξεί ζηα ινγηζηηθά ηνπ βηβιία ρσξηζηνχο αλαιπηηθνχο ινγα-
ξηαζκνχο θαηά αλαπηπμηαθφ λφκν γηα ηηο αθνξνιφγεηεο εθπηψζεηο ή ηα 
απνζεκαηηθά, 

γ) λα θαηαρσξεί ζην βηβιίν απνγξαθψλ αλαιπηηθά θαη ρσξηζηά θα-
ηά αλαπηπμηαθφ λφκν, ηηο επελδχζεηο, ηηο εθπηψζεηο θαη ηα απνζεκαηηθά. 

4. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί βηβιία πξψηεο ή δεχηεξεο θαηεγνξί-
αο ηνπ Κψδηθα απηνχ ηεξεί βηβιίν επελδχζεσλ, ζην νπνίν ηεξνχληαη θα-
ηά αλαπηπμηαθφ λφκν: 

α) ινγαξηαζκφο επελδχζεσλ, ν νπνίνο ρξεψλεηαη θαηά ρξνλνινγη-
θή ζεηξά κε ηηο δαπάλεο απφθηεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 
απνηεινχλ παξαγσγηθέο επελδχζεηο θαη πηζηψλεηαη κε ηελ αμία πψιε-
ζεο ή επηζηξνθήο ησλ πεξηνπζηαθψλ απηψλ ζηνηρείσλ, 

β) ινγαξηαζκφο αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ, ν νπνίνο πηζηψλεηαη 
κε ην πνζφ ηεο αθνξνιφγεηεο έθπησζεο ή ηνπ απνζεκαηηθνχ, 

γ) ρσξηζηνχο ινγαξηαζκνχο γηα θάζε είδνο πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ, ν νπνίνο ρξεψλεηαη κε ηηο δαπάλεο απφθηεζεο απηνχ θαη πη-
ζηψλεηαη κε ηελ αθνξνιφγεηε έθπησζε πνπ ζρεκαηίδεηαη θάζε θνξά ή 
κε ηελ αμία πψιεζήο ηνπ. 

5. Ο επηηεδεπκαηίαο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, αλεμάξηεηα απφ ηελ 
θαηεγνξία ησλ βηβιίσλ πνπ ηεξεί ή ηελ απαιιαγή ηνπ απφ ηελ ηήξεζε 
βηβιίσλ, ηεξεί θαη ηα αθφινπζα βηβιία, θαηά πεξίπησζε: 

α)
( 4 ) 

ν εθκεηαιιεπηήο νίθνπ επγεξίαο, μελνδνρείνπ, μελψλα, επη-
πισκέλσλ δηακεξηζκάησλ θαη νηθηψλ, θαζψο θαη ν εθκεηαιιεπηήο θά-
κπηλγθ, ηεξεί βηβιίν θίλεζεο πειαηψλ (πφξηαο), ζην νπνίν θαηαρσξεί ην 
νλνκαηεπψλπκν ηνπ πειάηε, ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία εθείλνπ 
θαη’ εληνιή ηνπ νπνίνπ δηακέλεη ν πειάηεο (έλνηθνο), ηελ εκεξνκελία ά-
θημεο θαη αλαρψξεζήο ηνπ θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ δσκαηίνπ. Δπηπιένλ ν εθ-
κεηαιιεπηήο θάκπηλγθ θαηαρσξεί ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ζπλνδεχ-
νπλ θάζε πειάηε, θαζψο θαη ην είδνο ηνπ θαηαζθελσηηθνχ θαη κεηαθνξη-
θνχ κέζνπ. ε πεξίπησζε παξνρήο ππεξεζηψλ «παθέην» θαηαρσξεί θαη 
ηηο πεξηιακβαλφκελεο ζην «παθέην» ππεξεζίεο θαη αγαζά. 
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β) ν εθκεηαιιεπηήο παηδηθνχ ζηαζκνχ, εθπαηδεπηεξίνπ, ζρνιήο, 

θξνληηζηεξίνπ, εξγαζηεξίνπ ειεπζέξσλ ζπνπδψλ θαη θάζε άιιεο θχζεο 
επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ κε ραξαθηήξα δηδαθηηθφ ή επαγγεικαηηθήο 
θαηάξηηζεο, ηεξεί θαη κεηξψν καζεηψλ ζην νπνίν θαηαρσξεί ην νλνκα-
ηεπψλπκν, ηε δηεχζπλζε ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ, ηε ρξνλνινγία έ-
λαξμεο ηεο θνίηεζεο, ην πνζφ πνπ ζπκθσλείηαη, ρσξηζηά, ησλ δηδά-
θηξσλ, ησλ ηξνθείσλ, ησλ κεηαθνξηθψλ θαη ησλ ινηπψλ δηθαησκάησλ θαη 
ηε ρξνλνινγία δηαθνπήο ηεο θνίηεζεο, 

γ)
(5)

 ν εθκεηαιιεπηήο θιηληθήο ή ζεξαπεπηεξίνπ ηεξεί: 
γα) Βηβιίν αζζελψλ, κε ηδηαίηεξε κεξίδα γηα θάζε αζζελή, ζηελ ν-

πνία θαηαρσξεί ηελ ρξνλνινγία εηζφδνπ ηνπ αζζελή, ην νλνκαηεπψλπκν 
θαη ηε δηεχζπλζε απηνχ, θαζψο θαη ηε ρξνλνινγία εμφδνπ ηνπ, ηελ θαηε-
γνξία ηεο ζέζεο λνζειείαο ηνπ, ην είδνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, 
ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα ησλ θαξκάθσλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, εθηφο ησλ 
αλαισζίκσλ, πνπ ρνξεγνχληαη θαη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηεο απφδεημεο 
παξνρήο ππεξεζηψλ. ε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο θαηεγνξίαο ζέζεο θα-
ηαρσξεί ηε ρξνλνινγία απηήο θαη ηελ θαηεγνξία ηεο λέαο ζέζεο. 

γβ)
(6) 

Βηβιίν κεξηδνινγίνπ γηα ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο γηαηξνχο πνπ 
παξέρνπλ εηδηθή πεξίζαιςε ζε αζζελείο θαη ακείβνληαη απφ απηνχο. 

Σν βηβιίν ηεξείηαη ζε κεξίδεο γηα θάζε γηαηξφ κε αλαγξαθή ηεο 
δηεχζπλζήο ηνπ, ηνπ Α.Φ.Μ. θαη ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. θαη φηαλ παξέρν-
ληαη ππεξεζίεο θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ, ζην βηβιίν αλα-
γξάθεηαη αθφκε ην νλνκαηεπψλπκν ή ε επσλπκία θαη ν Α.Φ.Μ. ηνπ ηξί-
ηνπ. ε θάζε κεξίδα θαηαρσξεί ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 
αζζελή πνπ δέρεηαη ηελ εηδηθή ηαηξηθή πεξίζαιςε, ηε ρξνλνινγία παξν-
ρήο ηεο πεξίζαιςεο θαη ηελ θαηεγνξία ηεο ζέζεο λνζειείαο ηνπ αζζελή. 
Δπί εηδηθήο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ηνπ αζζελή απφ πεξηζζφηεξνπο γηα-
ηξνχο ηα δεδνκέλα απηά θαηαρσξνχληαη ζηηο κεξίδεο φισλ ησλ γηαηξψλ. 

Οη δηαηάμεηο απηέο εθαξκφδνληαη θαη απφ ηα λνζνθνκεία αλεμάξηε-
ηα απφ ηε λνκηθή κνξθή κε ηελ νπνία ιεηηνπξγνχλ θαη ηελ ηπρφλ απαι-
ιαγή ηνπο απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο ή ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

δ) ν εθκεηαιιεπηήο δηαγλσζηηθνχ θέληξνπ ηεξεί βηβιίν επίζθεςεο 
αζζελψλ ζην νπνίν θαηαρσξεί γηα θάζε αζζελή ην νλνκαηεπψλπκν, ην 
επάγγεικα θαη ηε δηεχζπλζή ηνπ, ηε ρξνλνινγία ηεο επίζθεςεο θαη φηαλ 
εθδνζεί ε απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ ηνλ αξηζκφ απηήο, 

ε) ν εθκεηαιιεπηήο θέληξνπ αηζζεηηθήο ή γπκλαζηεξίνπ, ηεξεί βη-

βιίν πειαηψλ ζην νπνίν θαηαρσξεί γηα θάζε κία επίζθεςε, ην νλνκαηε-
πψλπκν θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πειάηε, ην είδνο ηεο ππεξεζίαο πνπ ηνπ 
παξέρεη, ηε ρξνλνινγία επίζθεςήο ηνπ θαη φηαλ εθδνζεί ε απφδεημε πα-
ξνρήο ππεξεζηψλ ηνλ αξηζκφ απηήο. Δπί δηαξθνχο παξνρήο ππεξεζίαο 
θαηαρσξεί ην νλνκαηεπψλπκν, ηε δηεχζπλζε ηνπ πειάηε, ην ζπκθσλνχ-
κελν πνζφ, ηε ρξνλνινγία έλαξμεο θαη δηαθνπήο ηεο παξνρήο ππεξεζί-
αο, 
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ζη)
(7)

 ν εθπαηδεπηήο νδεγψλ απηνθηλήησλ, κνηνπνδειάησλ θαη κν-

ηνζηθιεηψλ  ηεξεί γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ απηνθίλεην ή κνηνπνδήιαην ή 
κνηνζηθιέηα βηβιίν εθπαηδεπφκελσλ νδεγψλ, ζην νπνίν θαηαρσξεί ην 
νλνκαηεπψλπκν θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ, ην πνζφ ηεο α-
κνηβήο πνπ ζπκθσλείηαη, ηε ρξνλνινγία θαη ηελ ψξα έλαξμεο θαη ιήμεο 
θάζε καζήκαηνο. Αλάινγε ππνρξέσζε έρεη θαη γηα ηελ παξάζηαζή ηνπ 
θαηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνςήθησλ νδεγψλ. Σν βηβιίν ηεξείηαη ζην απην-
θίλεην ή ζην κνηνπνδήιαην ή ζηε κνηνζηθιέηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κα-
ζήκαηνο ή ηεο εμέηαζεο 

 

δ)
(8)

 ν επηζθεπαζηήο ειεθηξηθψλ ή ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, επί-
πισλ, κεραλψλ θαη κεραλεκάησλ, φηαλ παξαιακβάλεη ζηελ επαγγεικα-
ηηθή ηνπ εγθαηάζηαζε αγαζά γηα επηζθεπή πνπ δελ ζπλνδεχνληαη κε 
ζηνηρείν δηαθίλεζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφλ ηεξεί βηβιίν 
ή δειηίν επηζθεπήο αγαζψλ, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη κε ηελ παξαιαβή 
ησλ αγαζψλ ε ρξνλνινγία ηεο παξαιαβήο, ην νλνκαηεπψλπκν ή ε επσ-
λπκία, ην επάγγεικα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ απνζηνιέα, ην είδνο θαη ε πν-
ζφηεηα ησλ αγαζψλ πνπ παξαιακβάλνληαη, 

ε) ν εθκεηαιιεπηήο ςπθηηθψλ ρψξσλ θαη ρψξσλ απνζήθεπζεο α-

γαζψλ ηξίησλ: 
εα) εθδίδεη δηπιφηππν δειηίν εηζαγσγήο ζην ςπγείν ή ηίηιν απνζή-

θεπζεο, ζην νπνίν αλαγξάθεη ην νλνκαηεπψλπκν, ην επάγγεικα θαη ηε 
δηεχζπλζε ηνπ απνζέηε, ην είδνο, ηελ πνζφηεηα, ηνλ ηξφπν θαη ηα ζεκεία 
ζπζθεπαζίαο ησλ αγαζψλ πνπ απνζεθεχνληαη. Καηά ηελ εμαγσγή εθδίδεη 
δειηίν απνζηνιήο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 
Κψδηθα απηνχ, 

εβ) ηεξεί 
(9)

βηβιίν απνζήθεπζεο, ζε κεξίδεο θαηά απνζέηε, κε αλα-
γξαθή ηεο δηεχζπλζήο ηνπ θαη ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. ε θάζε κεξίδα θαηα-
ρσξεί ηα δεδνκέλα ησλ δειηίσλ εηζαγσγήο θαη απνζηνιήο, θαζψο θαη 
ηνλ αξηζκφ ηνπ παξαζηαηηθνχ εζφδσλ, 

ζ)
(10)

 Ο εθκεηαιιεπηήο ρψξνπ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, κνηνζπ-
θιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ ηεξεί βηβιίν ζηάζκεπζεο, ζην νπνίν θαηα-
ρσξεί γηα θάζε φρεκα, ηε ρξνλνινγία θαη ηελ ψξα ηεο εηζφδνπ θαη εμφ-
δνπ, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο. Δπί κεληαίαο ή δηαξθνχο κί-
ζζσζεο θαηαρσξείηαη ν αξηζκφο θπθινθνξίαο, ε ρξνλνινγία έλαξμεο θαη 
ιήμεο ηεο κίζζσζεο θαη ην πνζφ πνπ ζπκθσλείηαη. 

η)
(11)

 Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ δηαηεξεί ζπλεξγείν επηζθεπήο θαη ζπ-
ληήξεζεο απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηψλ, κνηνπνδειάησλ, γεσξγηθψλ θαη 
ινηπψλ απηνθηλνχκελσλ κεραλεκάησλ ηεξεί βηβιίν εηζεξρνκέλσλ, ζην 
νπνίν θαηαρσξεί γηα θάζε φρεκα ηε ρξνλνινγία εηζφδνπ θαη εμφδνπ, ην 
νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηφρνπ, θαζψο 
θαη ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη ηέ-
ηνηνο αξηζκφο, ην είδνο ηνπ νρήκαηνο. Καη’ εμαίξεζε, ν εθκεηαιιεπηήο 
πιπληεξίνπ απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ δελ αλα-
γξάθεη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηφρνπ. 
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Ζ θαηαρψξεζε ζην βηβιίν εηζεξρνκέλσλ γίλεηαη φηαλ ην φρεκα εη-
ζέιζεη θαη ζηαζκεχζεη ζηνλ θχξην ρψξν ηνπ ζπλεξγείνπ θαη απνρσξήζεη 
ν νδεγφο ηνπ ή αξρίζεη ε εξγαζία επηζθεπήο. 

ηελ πεξίπησζε επηζθεπήο γηα ηελ νπνία δελ ιακβάλεηαη ακνηβή 
αλαγξάθεηαη, ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ βηβιίνπ απηνχ, ε έλδεημε «δσξεάλ» θαη 
ππνγξάθεη παξαπιεχξσο ν πειάηεο. 

Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο απηήο δελ εθαξκφδνληαη γηα ηα πιπ-
ληήξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ην ζχζηεκα ηεο απηνεμππεξέηεζεο, εθφζνλ 
ηα ζηνηρεία αμίαο εθδίδνληαη απηφκαηα θαηά ηε ζπλαιιαγή κέζσ θαηάι-
ιειεο δηαζχλδεζεο θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ εγθεθξηκέλνπ κνληέινπ ηνπ 
λ. 1809/1988 (ΦΔΚ 222 Α’). 

ηα)
(12)

 Οη ηαηξνί θαη νη νδνληίαηξνη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, θαζψο θαη 
νη εηαηξείεο πνπ παξέρνπλ ηαηξηθέο θαη νδνληηαηξηθέο ππεξεζίεο ηεξνχλ 
βηβιίν επίζθεςεο αζζελψλ ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ρσξηζηά γηα θάζε 
αζζελή ην νλνκαηεπψλπκν απηνχ, ε ρξνλνινγία επίζθεςεο θαη ε δηεχ-
ζπλζή ηνπ. 

ηβ) ν πξάθηνξαο θξαηηθψλ ιαρείσλ ηεξεί βηβιίν δηάζεζεο ιαρείσλ, 

ζην νπνίν θαηαρσξεί, πξηλ απφ ηελ έλαξμε πψιεζεο ησλ ιαρείσλ θάζε 
θιήξσζεο, ηνπο αξηζκνχο ησλ ιαρείσλ πνπ πξννξίδνληαη λα πσιεζνχλ 
ιηαληθψο απφ ηνλ ίδην. 

ηγ.
(13)

 Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ δηαηεξεί ζπλεξγείν επηζθεπήο θαη ζπ-
ληήξεζεο ζθαθψλ ζαιάζζεο ηεξεί βηβιίν εηζεξρνκέλσλ, ζην νπνίν θα-
ηαρσξεί γηα θάζε ζθάθνο ηε ρξνλνινγία εηζφδνπ θαη εμφδνπ, ην νλνκα-
ηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηφρνπ, θαζψο θαη ηνλ 
αξηζκφ λενιφγεζεο ηνπ ζθάθνπο θαη, εθφζνλ δελ ππάξρεη ηέηνηνο αξηζ-
κφο, ην φλνκα ηνπ ζθάθνπο. 

ηδ)
(14)

 Ο θπζηνζεξαπεπηήο θαη νη αζθνχληεο παξαταηξηθά επαγγέι-

καηα γηα ηνπο πειάηεο πνπ ηνπο επηζθέπηνληαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 
εγθαηάζηαζε ηεξνχλ βηβιίν πειαηψλ, ζην νπνίν θαηαρσξνχλ ην νλνκα-
ηεπψλπκν θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πειάηε, ην είδνο ηεο ππεξεζίαο πνπ ηνπ 
παξέρνπλ, ηε ρξνλνινγία ηεο επίζθεςεο θαη φηαλ εθδνζεί ε απφδεημε 
παξνρήο ππεξεζηψλ ηνλ αξηζκφ απηήο. Δπί δηαξθνχο παξνρήο ππεξεζί-
αο θαηαρσξνχλ ην νλνκαηεπψλπκν, ηε δηεχζπλζε ηνπ πειάηε, ην ζπκ-
θσλνχκελν πνζφ, ηε ρξνλνινγία έλαξμεο θαη δηαθνπήο ηεο παξνρήο 
ππεξεζίαο. 

Δηδηθά ν θπζηνζεξαπεπηήο, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ησλ πεξηπηψ-
ζεσλ δ’ θαη ηα’ πνπ έρνπλ ζπκβιεζεί κε ην Γεκφζην ή κε αζθαιηζηηθά 
ηακεία (Η.Κ.Α., Σ.Δ.Β.Δ. θ.ιπ.) θαη δελ ιακβάλνπλ ηδηαίηεξε ακνηβή θαηά 
επίζθεςε απφ ηνπο πειάηεο ή αζζελείο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Γεκνζίνπ ή 
ησλ ηακείσλ απηψλ, κπνξεί λα κελ θαηαρσξνχλ ηα ζηνηρεία ησλ πεια-
ηψλ απηψλ ή ησλ αζζελψλ ζην βηβιίν  πειαηψλ ή επίζθεςεο αζζε-
λψλ.

(15)
 

 

ηε)
(16)

 Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ δηαηεξεί επηρείξεζε πψιεζεο κεηαρεη-
ξηζκέλσλ απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηψλ, κνηνπνδειάησλ, ηξνρφζπηησλ, 
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ζθαθψλ αλαςπρήο, γεσξγηθψλ θαη ινηπψλ απηνθηλνχκελσλ κεραλεκά-
ησλ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ, ηεξεί βηβιίν κεηαρεηξη-
ζκέλσλ αγαζψλ, ζην νπνίν θαηαρσξεί γηα θάζε αγαζφ πνπ αγνξάδεη ή 
παξαιακβάλεη απφ ηξίην γηα πψιεζε ηε ρξνλνινγία εηζφδνπ θαη εμφδνπ, 
ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηφρνπ θαη ηνλ 
αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη ηέηνηνο αξηζ-
κφο, ην είδνο ηνπ νρήκαηνο. 

ηζη)
(17)

 Ο εθκεηαιιεπηήο ρψξνπ ζηάζκεπζεο ή θχιαμεο ζθαθψλ 
ζαιάζζεο ηεξεί βηβιίν ζηάζκεπζεο ζην νπνίν θαηαρσξεί γηα θάζε ζθά-
θνο ηελ εκεξνκελία εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηνλ Α.Φ.Μ. ηνπ θαηφρνπ ηνπ, ηνλ 
αξηζκφ λενιφγεζεο ηνπ ζθάθνπο, θαη φηαλ δελ ππάξρεη ηέηνηνο αξηζκφο 
ην φλνκα ηνπ ζθάθνπο. Δπί κεληαίαο ή δηαξθνχο κίζζσζεο θαηαρσξείηαη 
ν αξηζκφο λενιφγεζεο ηνπ ζθάθνπο, ε ρξνλνινγία έλαξμεο θαη ιήμεο 
ηεο κίζζσζεο θαη ην πνζφ πνπ ζπκθσλείηαη. 

ηδ)
(18)

 Ο εθκεηαιιεπηήο απηνθηλνχκελσλ κεραλεκάησλ έξγσλ, ηεξεί 
γηα θάζε κεράλεκα βηβιίν έξγσλ, ζην νπνίν θαηαρσξεί ην νλνκαηεπψ-
λπκν ή ηελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εξγνδφηε, ηε δηεχζπλζε ή ηε 
ζέζε ηνπ έξγνπ, ην είδνο ηνπ έξγνπ, ην πνζφ ηεο ακνηβήο πνπ ζπκθσλεί-
ηαη, ηε ρξνλνινγία έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ έξγνπ. 

Δπί σξηαίαο ακνηβήο αλαγξάθεηαη θάζε θνξά ε ψξα έλαξμεο θαη 
ιήμεο ηεο εξγαζίαο. 

ηε)
(19)

 Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ δηαηεξεί επηρείξεζε ελνηθίαζεο απην-
θηλήησλ, κνηνζπθιεηηψλ θαη κνηνπνδειάησλ, ηεξεί βηβιίν θίλεζεο νρε-
κάησλ, ζε κεξίδεο αλά φρεκα, ζην νπνίν θαηαρσξεί ηελ θίλεζε ηνπ θάζε 
νρήκαηνο εθηφο εγθαηάζηαζεο αλεμάξηεηα απφ ην ζθνπφ θαη εηδηθφηεξα, 
ηελ ψξα θαη ηελ εκεξνκελία αλαρψξεζεο, ηελ αηηηνινγία, ην νλνκαηεπψ-
λπκν ή ηελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ κηζζσηή ή άιινπ πξνζψπνπ, 
ην ζπκθσλεζέλ κίζζσκα, ηελ ψξα θαη ηελ εκεξνκελία θαζψο θαη ηνλ 
ηφπν επηζηξνθήο. 

ηζ)
(19)

 Ο κεζίηεο αζηηθψλ ζπκβάζεσλ, αγνξάο ή πψιεζεο θαη ελνη-

θίαζεο αθηλήησλ ηεξεί βηβιίν ή δηπιφηππν δειηίν εληνιψλ ζην νπνίν θα-
ηαρσξεί ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ελην-
ιέα, ηε ρξνλνινγία ηεο εληνιήο, ην είδνο, ηε δηεχζπλζε θαη εθφζνλ δελ 
ππάξρεη ηελ πεξηνρή, ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ηνπ αθηλήηνπ πνπ αθνξά ε 
εληνιή, θαζψο θαη ηε ζπκθσλνχκελε ακνηβή. Δπίζεο κε ηελ νινθιήξσ-
ζε ηεο εληνιήο θαηαρσξνχληαη ε ρξνλνινγία, ην νλνκαηεπψλπκν ή ε 
επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ.  

6. Σα βηβιία πνπ ηεξνχληαη ππνρξεσηηθά κε βάζε ηηο δηαηάμεηο άι-
ισλ λφκσλ αλαπιεξψλνπλ ηα πξφζζεηα βηβιία ηνπ άξζξνπ απηνχ, εθφ-
ζνλ ηεξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαη είλαη ζεσξεκέλα απφ ηελ 
αξκφδηα Γ.Ο.Τ. 

                                                
(1) Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 10 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 28§19 ηνπ λ. 3522/2006 

θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληη-
θαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
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«1. Δπί πνζνηηθήο παξαιαβήο εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ, πνπ δελ ζπλνδεχνληαη κε ζηνηρείν δη-

αθίλεζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφ ή δελ εθδίδεηαη άκεζα ηηκνιφγην γηα ηελ αγνξά 

ηνπο, ηεξείηαη βηβιίν πνζνηηθήο παξαιαβήο ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη ε ρξνλνινγία παξαια-
βήο, ην νλνκαηεπψλπκν ή ε επσλπκία, ην επάγγεικα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ απνζηνιέα, ην είδνο 
θαη ε πνζφηεηα ησλ αγαζψλ θαη ν ζθνπφο ηεο παξαιαβήο. 

Δπίζεο βηβιίν πνζνηηθήο παξαιαβήο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηεξείηαη 
θαη απφ ηνπο επηζθεπαζηέο ειεθηξηθψλ, ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, επίπισλ, κεραλψλ θαη κερα-
λεκάησλ, φηαλ παξαιακβάλνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εγθαηάζηαζε αγαζά γηα επηζθεπή πνπ 

δελ ζπλνδεχνληαη κε ζηνηρείν δηαθίλεζεο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφλ.
(α)

 
Σν βηβιίν απηφ ηεξείηαη θαη ζην ππνθαηάζηεκα, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 
Σν βηβιίν πνζνηηθήο παξαιαβήο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ζεσξεκέλν δηπιφηππν δειηίν 

πνζνηηθήο παξαιαβήο, πνπ εθδίδεηαη γηα θάζε παξαιαβή θαη πεξηέρεη ηα δεδνκέλα ηνπ βηβιίνπ 
απηνχ. 

Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο κπνξεί, αληί λα ηεξεί βηβιίν πνζνηηθήο 

παξαιαβήο, λα ελεξγεί αλάινγε εγγξαθή κε ινγηζηηθφ ηζφηηκν θαηά ηελ παξαιαβή ησλ αγαζψλ.  
Γειηίν πνζνηηθήο παξαιαβήο θαηά ηα νξηδφκελα ζην πξψην εδάθην ηεξείηαη απφ ηνλ επηηε-

δεπκαηία θαη ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 γηα ηελ αγνξά αγξνηηθψλ πξντφ-

λησλ, απφ ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, εθφζνλ ηα αγαζά δελ ζπλνδεχν-
ληαη απφ δειηίν απνζηνιήο.

(β)
» 

(α)
 Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 

2§11 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Σν 
εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Δπίζεο βηβιίν πνζνηηθήο παξαιαβήο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηεξείηαη 

θαη απφ ηνπο επηζθεπαζηέο ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, φηαλ παξαιακβάλνπλ ζηελ 
επαγγεικαηηθή ηνπο εγθαηάζηαζε αγαζά γηα επηζθεπή πνπ δελ ζπλνδεχνληαη κε ζηνηρείν δηαθί-
λεζεο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφλ.» 

Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 αξρηθά είρε πξνζηεζεί κε ην άξζξν 

43§5 ηνπ λ. 2214/1994 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, απφ 1.1.1995. 
(β)

 Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 είρε πξνζηεζεί κε ην άξζξνπ 2§11 
ηνπ λ. 3052/2002 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. 

(2)Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 36§1 

ηνπ λ. 3784/2008 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 6 Απγνχζηνπ 2009. 
Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«ην βηβιίν ή δειηίν θαηαρσξνχληαη κε ηελ παξαιαβή ησλ αγαζψλ ε ρξνλνινγία ηεο παξα-

ιαβήο, ην νλνκαηεπψλπκν ή ε επσλπκία, ην επάγγεικα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ απνζηνιέα, ην 
είδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ αγαζψλ πνπ παξαιακβάλνληαη, ν ζθνπφο ηεο παξαιαβήο, θαζψο θαη 
ε ηηκή κνλάδνο επί παξαιαβήο νπσξνιαραληθψλ θαη θξεάησλ κε ζθνπφ ηελ αγνξά ή επί παξα-

ιαβήο απηψλ κε ζθνπφ ηελ πψιεζε γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ ε ηηκή ε νπνία ζα επηηπγραλφηαλ ζε 
πεξίπησζε αγνξάο απηψλ θαηά ηελ εκέξα ηεο παξαιαβήο ηνπο απφ ηνλ εληνιέα θαη ε ζπλνιηθή 
αμία ηνπο.». 

Πξνεγνχκελα, ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 αληηθαηαζηάζεθε κε ην 
άξζξν 11§1 ηνπ λ. 3670/2008 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 2Ο 
Ηνπλίνπ 2008. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«ην βηβιίν ή δειηίν θαηαρσξνχληαη κε ηελ παξαιαβή ησλ αγαζψλ ε ρξνλνινγία ηεο παξα-
ιαβήο, ην νλνκαηεπψλπκν ή ε επσλπκία, ην επάγγεικα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ απνζηνιέα, ην 
είδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ αγαζψλ πνπ παξαιακβάλνληαη, θαζψο θαη  ν ζθνπφο ηεο παξαια-

βήο.». 
(3) Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 10 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 28§20 

ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξνπ 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Σν 

εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«Έμνδα πξψηεο εγθαηάζηαζεο, αγνξέο θαη ινηπέο ζπλαιιαγέο αλαγθαίεο γηα ηε ζχζηαζε ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, θαηαρσξνχληαη ζε βηβιία πνπ 

ζεσξνχληαη ζην φλνκα ηνπ ηδξπηή απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. ηεο θαηνηθίαο ή ηεο έδξαο 
ηνπ, κε κλεία ηεο ππφ ζχζηαζε επηρείξεζεο.» 
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(4) Ζ πεξίπησζε α’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 15§4 

ηνπ λ. 2579/1998 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.4.1998. Ζ πεξί-

πησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο:  
«α) ν εθκεηαιιεπηήο νίθνπ επγεξίαο, μελνδνρείνπ, μελψλα, επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ θαη 

νηθηψλ, θαζψο θαη ν εθκεηαιιεπηήο θάκπηλγθ, ηεξεί βηβιίν θίλεζεο πειαηψλ (πφξηαο), ζην νπνίν 

θαηαρσξεί ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ πειάηε, ηελ εκεξνκελία άθημεο θαη αλαρψξεζήο ηνπ θαη ηνλ 
αξηζκφ ηνπ δσκαηίνπ. Δπί πιένλ ν εθκεηαιιεπηήο θάκπηλγθ θαηαρσξεί ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ 
πνπ ζπλνδεχνπλ θάζε πειάηε, θαζψο θαη ην είδνο ηνπ θαηαζθελσηηθνχ θαη κεηαθνξηθνχ κέ-

ζνπ,» 
(5) ηελ πεξίπησζε γ’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ε ππνπεξίπησζε γα’ θαηαξγήζεθε, 

νη ππνπεξηπηψζεηο γβ’ θαη γγ’ αλαξηζκήζεθαλ ζε γα’ θαη γβ’ αληίζηνηρα θαη ε ππνπεξίπησζε γβ’, 

πνπ αλαξηζκήζεθε ζε γα’, αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2§12 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχνπλ 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ ππνπεξίπησζε γα’ πνπ θαηαξγήζε-
θε θαη ε ππνπεξίπησζε γβ’ πνπ αληηθαηαζηάζεθε θαη αλαξηζκήζεθε ζε γα’ είραλ σο εμήο: 

«γα) βηβιίν εηζφδνπ θαη εμφδνπ αζζελψλ, ζην νπνίν θαηαρσξεί ηε ρξνλνινγία εηζφδνπ ηνπ 
αζζελή, ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηε δηεχζπλζε απηνχ, θαζψο θαη ηε ρξνλνινγία ηεο εμφδνπ ηνπ,» 

«γβ) βηβιίν αζζελψλ, κε ηδηαίηεξε κεξίδα γηα θάζε αζζελή, ζηελ νπνία θαηαρσξεί, πιένλ ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ βηβιίνπ εηζφδνπ θαη εμφδνπ αζζελψλ, ηελ θαηεγνξία ηεο ζέζεο λνζειείαο ηνπ, 
ην είδνο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ λνζειείαο, θαη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηεο απφδεημεο παξν-
ρήο ππεξεζηψλ. ε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο θαηεγνξίαο ζέζεο θαηαρσξεί ηε ρξνλνινγία απηήο 

θαη ηελ θαηεγνξία ηεο λέαο ζέζεο,» 
(6) Ζ ππνπεξίπησζε γβ’ ηεο πεξίπησζεο γ’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 αληηθαηαζηά-

ζεθε κε ην άξζξν 28§21 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ 

απφ 22.12.2006. Ζ ππνπεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«γβ)

(α) 
βηβιίν κεξηδνινγίνπ γηαηξψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, κε ηδηαίηεξε κεξίδα γηα θάζε γηαηξφ, 

κε αλαγξαθή ηεο δηεχζπλζήο ηνπ θαη ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ., ζηελ νπνία θαηαρσξεί ην νλνκαηε-
πψλπκφ θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ αζζελή πνπ δέρεηαη ηελ εηδηθή ηαηξηθή πεξίζαιςε απφ ην γηαηξφ, 

ηελ ρξνλνινγία παξνρήο ηεο πεξίζαιςεο θαη ηελ θαηεγνξία ηεο ζέζεο λνζειείαο ηνπ αζζελή. 
Δπί εηδηθήο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ηνπ αζζελή απφ πεξηζζφηεξνπο γηαηξνχο, ηα δεδνκέλα  απηά 
θαηαρσξνχληαη ζηηο κεξίδεο φισλ ησλ γηαηξψλ. Οη δηαηάμεηο απηέο εθαξκφδνληαη θαη απφ φια ηα 

λνζνθνκεία, θιηληθέο θαη εμσηεξηθά ηαηξεία απηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή κνξθή κε ηελ ν-
πνία ιεηηνπξγνχλ θαη ηελ ηπρφλ απαιιαγή ηνπο απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο εθφζνλ παξέρεηαη ζ' 
απηά πεξίζαιςε απφ γηαηξνχο, ζηνπο νπνίνπο θαηαβάιιεηαη γη' απηήλ ακνηβή κε έκκηζζεο ππε-

ξεζίαο,» 
(α)

 ηελ ππνπεξίπησζε γβ’ ηεο πεξίπησζεο γ’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ε ιέμε «δη-
πιφηππν» πξηλ απφ ηε θξάζε «βηβιίν κεξηδνινγίνπ γηαηξψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ» είρε απα-

ιεηθζεί κε ην άξζξν 2§13 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφ-
κνπ, απφ 1.1.2003. 

(7) Ζ πεξίπησζε ζη’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξνπ 28§22 

ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ηβ’ ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 
1.3.2007. Ζ πεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«ζη) ν εθπαηδεπηήο νδεγψλ απηνθηλήησλ ηεξεί, γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ απηνθίλεην, βηβιίν εθ-

παηδεπνκέλσλ νδεγψλ, ζην νπνίν θαηαρσξεί ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εθπαη-
δεπνκέλνπ, ην πνζφ ηεο ακνηβήο πνπ ζπκθσλείηαη, ηε ρξνλνινγία θαη ηελ ψξα έλαξμεο θαη 
ιήμεο θάζε καζήκαηνο. Αλάινγε ππνρξέσζε έρεη θαη γηα ηελ παξάζηαζή ηνπ θαηά ηελ εμέηαζε 

ησλ ππνςεθίσλ νδεγψλ. Σν βηβιίν ηεξείηαη ζην απηνθίλεην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ή 
ηεο εμέηαζεο,» 

(8) Ζ πεξίπησζε δ’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 28§23 

ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Ζ πεξί-
πησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«δ) Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ παξέρεη ππεξεζίεο, κε εμαίξεζε απηέο ηεο παξαγξάθνπ 16 ηνπ 

άξζξνπ 12 έλαληη ζπλδξνκήο, ηεξεί βηβιίν ζπλδξνκεηψλ ζην νπνίν θαηαρσξεί ην νλνκαηεπψ-
λπκν ή ηελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ζπλδξνκεηή, ηελ εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο 
ζπλδξνκήο, θαζψο θαη ηελ αμία απηήο. ε πεξίπησζε ηήξεζεο άιισλ πξφζζεησλ βηβιίσλ απφ 

ηα νπνία πξνθχπηνπλ ηα πξναλαθεξφκελα, παξέιθεη ε ηήξεζε ηνπ πξφζζεηνπ βηβιίνπ απηνχ.»  
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Πξνεγνχκελα, ε πεξίπησζε δ’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην 

άξζξν 2§14 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, απφ 

1.1.2003. Ζ πεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο:  
«δ) ν εθκεηαιιεπηήο εθθνθθηζηεξίνπ βάκβαθνο ηεξεί βηβιίν πξέζζαο, ζην νπνίν θαηαρσξεί 

ηνλ αχμνληα αξηζκφ θάζε δέκαηνο εθθνθθηδνκέλνπ βάκβαθνο, ην βάξνο ηνπ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

δηθαηνχρνπ,» 
(9) ηελ ππνπεξίπησζε εβ’ ηεο πεξίπησζεο ε’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ε ιέμε 

«δηπιφηππν» πξηλ απφ ηε θξάζε «βηβιίν απνζήθεπζεο» απαιείθζεθε κε ην άξζξν 2§13 ηνπ λ. 

3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. 
(10) Ζ πεξίπησζε ζ’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 7 ηνπ 

π.δ. 134/1996 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ ίδηνπ π.δ. απφ 1.8.1996. Ζ πεξίπησζε 

πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«ζ) ν εθκεηαιιεπηήο ρψξνπ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ηεξεί βηβιίν ζηάζκεπζεο, ζην νπνίν 

θαηαρσξεί, γηα θάζε απηνθίλεην, ηε ρξνλνινγία θαη ηελ ψξα ηεο εηζφδνπ θαη ηεο εμφδνπ ηνπ, 

θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπ. Δπί κεληαίαο ή δηαξθνχο κίζζσζεο θαηαρσξείηαη ν 
αξηζκφο θπθινθνξίαο, ε ρξνλνινγία έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο κίζζσζεο θαη ην πνζφ πνπ ζπκθσ-
λείηαη,» 

(11) Ζ πεξίπησζε η’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 28§24 
ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Ζ πεξί-
πησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«η) Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ δηαηεξεί επηρείξεζε πψιεζεο κεηαρεηξηζκέλσλ απηνθηλήησλ, κνην-
ζπθιεηηψλ, κνηνπνδειάησλ, ηξνρφζπηησλ, ζθαθψλ αλαςπρήο, γεσξγηθψλ θαη ινηπψλ απηνθη-
λνχκελσλ κεραλεκάησλ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ, σο θαη ν επηηεδεπκαηίαο 

πνπ δηαηεξεί ζπλεξγείν επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο απηνθηλήησλ, κνηνζπθιεηηψλ, κνηνπνδειά-
ησλ, γεσξγηθψλ θαη ινηπψλ απηνθηλνχκελσλ κεραλεκάησλ, ηεξεί βηβιίν εηζεξρνκέλσλ ζην ν-
πνίν θαηαρσξεί γηα θάζε φρεκα ηε ρξνλνινγία εηζφδνπ θαη εμφδνπ, ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ 
επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηφρνπ, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο θαη 

εθφζνλ δελ ππάξρεη ηέηνηνο αξηζκφο, ην είδνο ηνπ νρήκαηνο.
(α)

 Καη' εμαίξεζε, ν εθκεηαιιεπηήο 
πιπληεξίνπ απηνθηλήησλ κνηνζπθιεηηψλ θαη κνηνπνδειάησλ δελ αλαγξάθεη ην νλνκαηεπψλπκν 
θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηφρνπ. 

Ζ θαηαρψξεζε ζην βηβιίν εηζεξρνκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο γίλεηαη 
φηαλ ην φρεκα εηζέιζεη θαη ζηαζκεχζεη ζηνλ θχξην ρψξν ηνπ ζπλεξγείνπ θαη απνρσξήζεη ν νδε-
γφο ηνπ, ή αξρίζεη ε εξγαζία επηζθεπήο. 

ηελ πεξίπησζε επηζθεπήο γηα ηελ νπνία δε ιακβάλεηαη ακνηβή αλαγξάθεηαη, ζε εηδηθή ζηήιε 
ηνπ βηβιίνπ απηνχ, ε έλδεημε «δσξεάλ» θαη ππνγξάθεη παξαπιεχξσο ν πειάηεο.» 

(α)
 Σν πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο η’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 είρε αληηθαηαζηαζεί 

κε ην άξζξν 2§15 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 
1.1.2003. Σν εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«η) Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ δηαηεξεί επηρείξεζε πψιεζεο κεηαρεηξηζκέλσλ απηνθηλήησλ, κνην-

ζπθιεηηψλ θαη κνηνπνδειάησλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ, σο θαη ν επηηεδεπ-
καηίαο πνπ δηαηεξεί ζπλεξγείν επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο απηνθηλήησλ, κνηνζπθιεηηψλ, κνην-
πνδειάησλ, γεσξγηθψλ θαη ινηπψλ απηνθηλνχκελσλ κεραλεκάησλ, ηεξεί βηβιίν εηζεξρνκέλσλ 

ζην νπνίν θαηαρσξεί γηα θάζε φρεκα ηε ρξνλνινγία εηζφδνπ θαη εμφδνπ, ην νλνκαηεπψλπκν ή 
ηελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηφρνπ θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο 
θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη ηέηνηνο αξηζκφο, ην είδνο ηνπ νρήκαηνο.» 

Πξνεγνχκελα, ε πεξίπησζε η’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην 
άξζξν 7 ηνπ π.δ. 134/1996 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ ίδηνπ π.δ. απφ 1.8.1996. Ζ 
πεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«η) ν επηηεδεπκαηίαο πνπ δηαηεξεί επηρείξεζε πψιεζεο κεηαρεηξηζκέλσλ απηνθηλήησλ θαη κν-
ηνζπθιεηηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ, σο θαη ν επηηεδεπκαηίαο πνπ δηαηεξεί 
ζπλεξγείν επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο απηνθηλήησλ, κνηνζπθιεηηψλ, γεσξγηθψλ θαη ινηπψλ 

απηνθηλνχκελσλ κεραλεκάησλ, ηεξεί βηβιίν εηζεξρνκέλσλ ζην νπνίν θαηαρσξεί γηα θάζε φρεκα 
ηε ρξνλνινγία εηζφδνπ θαη εμφδνπ, ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 
θαηφρνπ θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη ηέηνηνο 

αξηζκφο, ην είδνο ηνπ νρήκαηνο. Καη' εμαίξεζε, ν εθκεηαιιεπηήο πιπληεξίνπ απηνθηλήησλ δελ 
αλαγξάθεη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηφρνπ. 
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Ζ θαηαρψξεζε ζην βηβιίν εηζεξρνκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο γίλεηαη 

φηαλ ην φρεκα εηζέιζεη θαη ζηαζκεχζεη ζηνλ θχξην ρψξν ηνπ ζπλεξγείνπ θαη απνρσξήζεη ν νδε-

γφο ηνπ ή αξρίζεη ε εξγαζία επηζθεπήο. 
ηελ πεξίπησζε επηζθεπήο γηα ηελ νπνία δε ιακβάλεηαη ακνηβή αλαγξάθεηαη, ζε εηδηθή ζηήιε 

ηνπ βηβιίνπ απηνχ, ε έλδεημε «δσξεάλ» θαη ππνγξάθεη παξαπιεχξσο ν πειάηεο,» 

(12) Ζ πεξίπησζε ηα’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2§16 
ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ πεξί-
πησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«ηα) ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ηεξεί βηβιία αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ, αθχξσζεο αζθαιη-
ζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ, αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ (δεκηψλ) θαη αληαζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ,» 

(13) Ζ πεξίπησζε ηγ’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 43§6 ηνπ λ. 

2214/1994 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ηδ’ ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 
1.1.1995. 

(14) Ζ πεξίπησζε ηδ’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2§17 

ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ πεξί-
πησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«ηδ. Ο θπζηνζεξαπεπηήο γηα ηνπο πειάηεο πνπ ηνλ επηζθέπηνληαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

εγθαηάζηαζε ηεξεί βηβιίν πειαηψλ, ζην νπνίν θαηαρσξεί ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηε δηεχζπλζε 
ηνπ πειάηε, ην είδνο ηεο ππεξεζίαο πνπ ηνπ παξέρεη, ηε ρξνλνινγία ηεο επίζθεςεο θαη φηαλ 
εθδνζεί ε απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ ηνλ αξηζκφ απηήο. Δπί δηαξθνχο παξνρήο ππεξεζίαο 

θαηαρσξεί ην νλνκαηεπψλπκν, ηε δηεχζπλζε ηνπ πειάηε, ην ζπκθσλνχκελν πνζφ, ηε ρξνλνιν-
γία έλαξμεο θαη δηαθνπήο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο. 

Δηδηθά ν θπζηνζεξαπεπηήο πνπ έρεη ζπκβιεζεί κε ην Γεκφζην θαη κε ινηπά αζθαιηζηηθά ηα-

κεία (Η.Κ.Α., Σ.Δ.Β.Δ. θ.ιπ.) θαη δελ ιακβάλεη ηδηαίηεξε ακνηβή θαηά επίζθεςε απφ ηνπο πειάηεο 
αζθαιηζκέλνπο ησλ ηακείσλ απηψλ, κπνξεί λα κελ θαηαρσξεί ηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε απηνχ ζην 
βηβιίν επίζθεςεο αζζελψλ.» 

Ζ πεξίπησζε ηδ’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 είρε πξνζηεζεί κε ην άξζξν 43§6 ηνπ λ. 

2214/1994 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.1995. 
(15) Σν ηξίην εδάθην ηεο πεξίπησζεο ηδ’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 αληηθαηαζηάζεθε 

κε ην άξζξν 28§25 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 

22.12.2006. Σν εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«Δηδηθά ν θπζηνζεξαπεπηήο, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ηεο πεξίπησζεο ηα’ πνπ έρνπλ ζπκβιε-

ζεί κε ην Γεκφζην θαη κε ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία (Η.Κ.Α., Σ.Δ.Β.Δ. θ.ιπ.) θαη δελ ιακβάλεη 

ηδηαίηεξε ακνηβή θαηά επίζθεςε απφ ηνπο πειάηεο αζθαιηζκέλνπο ησλ ηακείσλ απηψλ, κπνξεί 
λα κελ θαηαρσξεί ηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε απηνχ ζην βηβιίν επίζθεςεο πειαηψλ.» 

(16) Ζ πεξίπησζε ηε’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 28§26 

ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Ζ πεξί-
πησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«ηε) Ο θαηαζθεπαζηήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ νηθηψλ ή άιισλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θηηζκά-

ησλ ηεξεί βηβιίν παξαγγειηψλ ζην νπνίν γηα θάζε παξαγγειία θαηαρσξεί ην νλνκαηεπψλπκν ή 
ηελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πειάηε, ην παξαγγειφκελν είδνο, ηελ αμία πνπ ζπκθσλείηαη 
θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ ηηκνινγίνπ ή ηεο απφδεημεο ιηαληθήο πψιεζεο, θαηά πεξίπησζε.» 

Πξνεγνχκελα, ε πεξίπησζε ηε’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην 
άξζξν 7 ηνπ π.δ. 134/1996 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ ίδηνπ π.δ. απφ 1.8.1996. Ζ 
πεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«ηε. Ο θαηαζθεπαζηήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ νηθηψλ ηεξεί βηβιίν παξαγγειηψλ, ζην νπνίν γηα 
θάζε παξαγγειία θαηαρσξεί ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πειάηε, 
ην παξαγγειφκελν είδνο, ηελ αμία πνπ ζπκθσλείηαη θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ ηηκνινγίνπ ή ηεο απφδεη-

μεο πψιεζεο, θαηά πεξίπησζε.» 
Ζ πεξίπησζε ηε’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 είρε πξνζηεζεί κε ην άξζξν 43§6 ηνπ λ. 

2214/1994 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.1995. 

(17) Ζ πεξίπησζε ηζη’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 7 ηνπ 
π.δ. 134/1996 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ ίδηνπ π.δ. απφ 1.8.1996. Ζ πεξίπησζε 
πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«ηζη. Ο εθκεηαιιεπηήο ρψξνπ ζηάζκεπζεο ζθαθψλ ζαιάζζεο ηεξεί βηβιίν ζηάζκεπζεο, ζην 
νπνίν θαηαρσξεί γηα θάζε ζθάθνο ζαιάζζεο ηελ εκεξνκελία εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηνπ, θαζψο θαη 
ηνλ αξηζκφ λενιφγεζεο ηνπ ζθάθνπο, θαη φηαλ δελ ππάξρεη ηέηνηνο αξηζκφο ην φλνκα ηνπ ζθά-
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θνπο. Δπί κεληαίαο ή δηαξθνχο κίζζσζεο θαηαρσξείηαη ν αξηζκφο λενιφγεζεο ηνπ ζθάθνπο ε 
ρξνλνινγία έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο κίζζσζεο θαη ην πνζφ πνπ ζπκθσλείηαη.» 

Ζ πεξίπησζε ηζη’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 είρε πξνζηεζεί κε ην άξζξν 43§6 ηνπ λ. 
2214/1994 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.1995. 

(18) Ζ πεξίπησζε ηδ’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 7 ηνπ π.δ. 

134/1996 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ ίδηνπ π.δ. απφ 1.8.1996. 
(19) Οη πεξηπηψζεηο ηε’ θαη ηζ’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 

2§18 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ' 
ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΣΖΓΔΤΜΑΣΗΩΝ 

 
Άξζξν 11. 

Γειηία απνζηνιήο. Γειηία εζωηεξηθήο δηαθίλεζεο 
επηρεηξήζεωλ επεμεξγαζίαο. 

 
1. Γειηίν απνζηνιήο εθδίδεηαη απφ ηνλ επηηεδεπκαηία: 
α) ζε θάζε πεξίπησζε ρνλδξηθήο πψιεζεο ή παξάδνζεο ή δηαθί-

λεζεο αγαζψλ πξνο νπνηνλδήπνηε θαη γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ, εθφζνλ 
δελ εθδφζεθε ζπλελσκέλν δειηίν απνζηνιήο κε θνξνινγηθφ ζηνηρείν α-
μίαο (ηηκνιφγην, απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο, απφδεημε παξνρήο ππεξε-
ζηψλ), 

β) ζε θάζε πεξίπησζε παξαιαβήο απφ απηφλ αγαζψλ γηα δηαθίλε-

ζε, απφ κε ππφρξεν ζε έθδνζε δειηίνπ ή απφ αξλνχκελν ηελ έθδνζή 
ηνπ, 

γ) επί δηαθίλεζεο αγαζψλ κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηά-

ζεψλ ηνπ. Με έγθξηζε ηνπ πξντζηακέλνπ Γ.Ο.Τ., επηηξέπεηαη ζηελ πεξί-
πησζε απηή ή κε έθδνζε δειηίνπ απνζηνιήο ή ε έθδνζή ηνπ θαηά δηα-
θνξεηηθφ ηξφπν, εθφζνλ ιφγσ απφζηαζεο δελ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε 
ε παξαθνινχζεζε ησλ δηαθηλνπκέλσλ αγαζψλ. 

Καη’ εμαίξεζε δελ απαηηείηαη ε έθδνζε δειηίνπ απνζηνιήο γηα ηηο 
δηαθηλήζεηο αληαιιαθηηθψλ παγίσλ απφ ηνλ επηηεδεπκαηία κεηαμχ ησλ 
εγθαηαζηάζεψλ ηνπ, εθφζνλ δελ απνηεινχλ γη’ απηφλ αληηθείκελν εκπν-
ξίαο θαη πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαη νη δηαθηλήζεηο απηέο δηελεξγνχληαη κε κεηαθνξηθά 
κέζα ηδησηηθήο ρξήζεο θπξηφηεηάο ηνπ ή κηζζσκέλα δεκφζηαο ρξήζεο.

(1)
 

Σα αγαζά πνπ απνζηέιινληαη ή παξαιακβάλνληαη ζπλνδεχνληαη 
θαηά ηε δηαθίλεζή ηνπο κε ην πξψην αληίηππν ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο, 
πνπ παξαδίδεηαη ζηνλ παξαιήπηε ηνπο. 

Όηαλ γηα ηε δηαθίλεζε αγαζψλ, εθδίδεηαη δειηίν απνζηνιήο δελ επη-
ηξέπεηαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ ίδηα ζπλαιιαγή ε έθδνζε ζπλελσκέλνπ 
δειηίνπ απνζηνιήο κε θνξνινγηθφ ζηνηρείν αμίαο θαη αληίζηξνθα κε εμαί-
ξεζε ηελ πεξίπησζε αγνξάο απφ επηηεδεπκαηία αγξνηηθψλ πξντφλησλ, 
απφ πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2, φπνπ εθδίδεηαη ζε θάζε 
πεξίπησζε δηαθίλεζεο κε ζθνπφ ηελ αγνξά ηνπο ή άκεζα κε ηελ αγνξά 
ηνπο δειηίν απνζηνιήο – ηηκνιφγην.

 (2)
 

2.
(3)

 Σα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 εθδίδνπλ δειηία 
απνζηνιήο ζε πεξίπησζε απνζηνιήο αγαζψλ ζε επηηεδεπκαηία ιφγσ 
πψιεζεο ή γηα λα πσιεζνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. 

Σα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 εθδίδνπλ δειηία 
απνζηνιήο, εθφζνλ δηαθηλνχλ νπσξνιαραληθά, λσπά αιηεχκαηα, άλζε 
θαη θπηά γηα πψιεζε απεπζείαο ή κέζσ ηξίησλ, γηα επεμεξγαζία ή ζπ-
ζθεπαζία, αλεμάξηεηα απφ ην ρξεζηκνπνηνχκελν κεηαθνξηθφ κέζν.

(4)
 Γηα 
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ηα ινηπά αγξνηηθά πξντφληα εθδίδνπλ δειηία απνζηνιήο κφλνλ φηαλ ηα 
δηαθηλνχλ κε δεκφζηαο ρξήζεο κεηαθνξηθά κέζα θαη γηα ηηο αηηίεο πνπ 
πξναλαθέξνληαη. 

3. πγθεληξσηηθφ δειηίν απνζηνιήο εθδίδεηαη ζε πεξίπησζε κεηα-

θνξάο θαη δηαλνκήο αγαζψλ πνπ ε πνζφηεηά ηνπο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ 
παξαιήπηε θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο. Καηά ηελ παξάδνζε ησλ αγαζψλ 
εθδίδεηαη απφ ηνλ ππφρξεν, θαηά παξαιήπηε, δειηίν απνζηνιήο ή ζπλε-
λσκέλν δειηίν απνζηνιήο κε θνξνινγηθφ ζηνηρείν αμίαο ή απφδεημε ιηα-
ληθήο πψιεζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ή κε βηβιίσλ 
απφ ηνλ πσιεηή. ην ζηνηρείν πνπ εθδίδεηαη θαηά πεξίπησζε αλαγξάθε-
ηαη θαη ην είδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ αγαζψλ, θαζψο θαη ε αθξηβήο ψξα 
παξάδνζήο ηνπο. Με ηελ επηζηξνθή ζηελ επηρείξεζε αλαγξάθεηαη ζην 
πξσηφηππν ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ δειηίνπ απνζηνιήο ε πνζφηεηα ησλ 
αγαζψλ πνπ επηζηξέθνληαη ή εθδίδεηαη ζπγθεληξσηηθφ δειηίν επηζηξν-
θήο, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη ην είδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ επηζηξεθφκε-
λσλ αγαζψλ θαζψο θαη ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ δειηίνπ 
απνζηνιήο.

(5)
 

Σν ζπγθεληξσηηθφ δειηίν απνζηνιήο απηήο ηεο παξαγξάθνπ, θα-
ηάιιεια γξακκνγξαθεκέλν ζε ζηήιεο, κπνξεί λα εθδίδεηαη ηελ πξψηε 
εκέξα ηεο δηαθίλεζεο ησλ αγαζψλ, αλεμαξηήησο απφζηαζεο, εθφζνλ, 
θάζε εκέξα θαη κέρξη ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθθίλεζε ηνπ κε-
ηαθνξηθνχ κέζνπ αλαγξάθνληαη ζε ηδηαίηεξε ζηήιε ηα ππφινηπα ησλ πν-
ζνηήησλ θάζε είδνπο αγαζψλ πνπ δηαθηλνχληαη ηελ εκέξα απηή.

(6)
 

4.
(7)

 ………  
5. ην δειηίν απνζηνιήο αλαγξάθνληαη: 
α) ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα θαη παξαιήπηε φπσο νξίδνληαη απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κψδηθα απηνχ
(8)

. 
Όηαλ ηα αγαζά απνζηέιινληαη ζε ηδηψηε αλαγξάθεηαη κφλν ην νλνκαηε-
πψλπκν θαη ε δηεχζπλζή ηνπ. ην ζπγθεληξσηηθφ δειηίν απνζηνιήο σο 
παξαιήπηεο αλαγξάθεηαη ε ιέμε «Γηάθνξνη», 

β) ε αθξηβήο ψξα παξάδνζεο ή έλαξμεο ηεο απνζηνιήο πνπ ζε-
κεηψλεηαη ηνπιάρηζηνλ ζην πξψην αληίηππν, κε ηεηξαςήθην αξηζκφ. Δπί-
ζεο αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ πξψηνπ ρξεζηκνπνηνχκε-
λνπ θαηά ηε κεηαθνξά ησλ αγαζψλ θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ δεκφζηαο ή 
ηδησηηθήο ρξήζεο ή ην φλνκα ηνπ πισηνχ κέζνπ επί ζαιάζζησλ κεηαθν-
ξψλ.

(9)
 

γ)
(10)

 ν ηφπνο απφ ηνλ νπνίν ηα αγαζά απνζηέιινληαη, θαζψο θαη ν 
ηφπνο πξννξηζκνχ, φηαλ δε ζπκπίπηεη κε ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζηήκα-
ηνο ή ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ 
παξαιήπηε, θαηά πεξίπησζε 

δ) ε εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο. Με έγθξηζε ηνπ 
πξντζηακέλνπ Γ.Ο.Τ. επηηξέπεηαη ηα δειηία απνζηνιήο λα εθδίδνληαη ζε 
πξνγελέζηεξν ρξφλν απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δηαθίλεζεο ησλ αγαζψλ, 
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φηαλ ππάξρνπλ ζνβαξέο δπζρέξεηεο. ηελ πεξίπησζε απηή ζην δειηίν 
απνζηνιήο αλαγξάθεηαη θαη ε εκεξνκελία πνπ ζα γίλεη ε κεηαθνξά, 

ε) ν ζθνπφο ηεο δηαθίλεζεο, 
ζη) 

(11)
ην είδνο, ε κνλάδα κέηξεζεο, ε πνζφηεηα θάζε είδνπο, ην άζξνη-

ζκα ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδψλ, αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο, αλεμάξηε-
ηα αλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πνζφηεηαο θάζε είδνπο ρξεζηκνπνηήζε-
θε ε ίδηα ή δηαθνξεηηθή κνλάδα κέηξεζεο. Ζ ηηκή κνλάδνο αλαγξάθεηαη 
επί παξάδνζεο ή απνζηνιήο λσπψλ νπσξνιαραληθψλ απφ πξφζσπν 
πνπ παξάγεη ηα αγξνηηθά απηά πξντφληα, κε ζθνπφ ηελ αγνξά ή ηελ πψ-
ιεζε θαη επί απνζηνιήο ή παξάδνζεο ησλ αγαζψλ απηψλ απφ ην σο 
άλσ πξφζσπν κε ζθνπφ ηελ πψιεζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ε. ηηκή ε ν-
πνία ζα επηηπγραλφηαλ ζε πεξίπησζε αγνξάο απηψλ θαηά ηελ εκέξα ηεο 
παξαιαβήο ηνπο απφ ηνλ εληνιέα θαη ε ζπλνιηθή αμία ηνπο. Γελ ππάξρεη 
ππνρξέσζε αλαγξαθήο ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ πνζνηήησλ αξηζκεηηθψο 
θαη νινγξάθσο φηαλ ην δειηίν απνζηνιήο εθδίδεηαη κε ηε ρξήζε ειε-
θηξνληθνχ ππνινγηζηή (Ζ/Τ), 

δ)
(12)

 Δπί απνζηνιήο αγαζψλ εθηφο ηεο ρψξαο κε ζθνπφ ηελ απν-

ζήθεπζε θαη ελ ζπλερεία ηελ πψιεζε, αλαγξάθεηαη θαη ε αμία ησλ αγα-
ζψλ πνπ απνζηέιινληαη. 

ε) ν αξηζκφο ηνπ ηηκνινγίνπ αγνξάο ή πψιεζεο εξηεκέλσλ θαξ-

πψλ. 
Σν δειηίν απνζηνιήο, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο απφ ηνλ 

ηφπν έλαξμεο ηεο δηαθίλεζεο κέρξη ηνλ ηφπν παξάδνζεο ή πξννξηζκνχ, 
ζπλνδεχεη ηα δηαθηλνχκελα αγαζά θαη επηδεηθλχεηαη άκεζα ζην θνξνινγη-
θφ έιεγρν. 

Ζ επηθαηξφηεηα ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο, εμαξηάηαη απφ ηελ απφ-
ζηαζε, ηνλ ηξφπν ηεο κεηαθνξάο, ην είδνο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κε-
ηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο εηδηθφηεξεο ζπλζήθεο ηεο κεηαθνξάο. 

Σν βάξνο ηεο απφδεημεο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ησλ δειηίσλ απν-
ζηνιήο θέξεη ν ππφρξενο ζε έθδνζή ηνπο, ν νπνίνο κπνξεί λα αλαγξάθεη 
ζηα δειηία απνζηνιήο, γεγνλφηα ή θαηαζηάζεηο, πνπ δηθαηνινγνχλ ηε 
ρξνληθή δηάξθεηα απηψλ.

(13)
 

 

6.
(14)

 ………  
 

 

                                                
(1) Σν ηξίην εδάθην ηεο πεξίπησζεο γ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 πξνζηέζεθε κε ην 

άξζξν 29§1 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 
22.12.2006. 

(2) Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 πνπ αληηθαζί-

ζηαηαη κε ην άξζξν 19§20 ηνπ λ.3842/2010 θαη ηζρχεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ ίδηνπ 
λφκνπ απφ 01.06.2010, είρε σο εμήο: «Όηαλ, θαηά ηε δηαθίλεζε αγαζψλ, εθδίδεηαη δειηίν απν-
ζηνιήο δελ επηηξέπεηαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ ίδηα ζπλαιιαγή ε έθδνζε ζπλελσκέλνπ δειηίνπ 

απνζηνιήο κε θνξνινγηθφ ζηνηρείν αμίαο θαη αληίζηξνθα». 
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(3) Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 11 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3§1 ηνπ λ. 3052/2002 θαη 

ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθαηα-

ζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«2. Σα πξφζσπα ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα απηνχ εθδίδνπλ δειηία 

απνζηνιήο ζε πεξίπησζε απνζηνιήο αγαζψλ ζε επηηεδεπκαηία ιφγσ πψιεζεο ή γηα λα πσ-

ιεζνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. Δπίζεο, ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 εθδίδνπλ 
δειηίν απνζηνιήο θαη θαηά ηε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο γηα επεμεξγαζία ή ζπζθεπαζία ή 
πψιεζε.» 

(4) Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 11 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 29§2 
ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξνπ 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Σν 
εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Σα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 εθδίδνπλ δειηία απνζηνιήο, εθφζνλ δηαθη-
λνχλ νπσξνιαραληθά, άλζε θαη θπηά γηα πψιεζε απεπζείαο ή κέζσ ηξίησλ, γηα επεμεξγαζία ή 
ζπζθεπαζία, αλεμάξηεηα απφ ην ρξεζηκνπνηνχκελν κεηαθνξηθφ κέζν.» 

(5) Σν ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 11 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 29§3 
ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Σν εδά-
θην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Με ηελ επηζηξνθή ζηελ επηρείξεζε αλαγξάθεηαη ζην πξσηφηππν ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ δειηί-
νπ απνζηνιήο ε πνζφηεηα ησλ αγαζψλ πνπ επηζηξέθνληαη.» 

(6) Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 11 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 

9§14 ηνπ λ. 2753/1999 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. Σν 
εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Σν ζπγθεληξσηηθφ δειηίν απνζηνιήο απηήο ηεο παξαγξάθνπ, θαηάιιεια γξακκνγξαθεκέλν 

ζε ζηήιεο, κπνξεί λα εθδίδεηαη ηελ πξψηε εκέξα θάζε κήλα γηα ηηο δηαθηλήζεηο, κε θνξηεγφ ΗΥ 
απηνθίλεην, αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ, πνπ πξννξίδνληαη γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε 
κεραλεκάησλ ή ζπζθεπψλ ή εγθαηαζηάζεσλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο έδξαο ή ηνπ ππνθαηαζηήκα-
ηνο ηεο επηρείξεζεο ή ζε απφζηαζε φρη κεγαιχηεξε ησλ 50 ρηιηνκέηξσλ, εθφζνλ θάζε εκέξα θαη 

πξηλ απφ ηελ εθθίλεζε ηνπ απηνθηλήηνπ αλαγξάθνληαη ζε ηδηαίηεξε ζηήιε, ηα ππφινηπα ησλ 
πνζνηήησλ θάζε είδνπο αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ πνπ δηαθηλνχληαη ηελ εκέξα απηή.» 

(7) Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 11 θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 29§4 ηνπ λ. 3522/2006 θαη η-

ζρχεη ζχκθσλα κε ηελ ίδηα παξάγξαθν θαη άξζξν ηνπ ίδηνπ λφκνπ γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο 
πνπ αξρίδνπλ απφ 22.12.2006 θαη κεηά. Ζ παξάγξαθνο πνπ θαηαξγήζεθε είρε σο εμήο: 

«4. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί βηβιίν απνζήθεο εθδίδεη δειηίν εζσηεξηθήο δηαθίλεζεο γηα 

ηελ εληφο ηεο επηρείξεζήο ηνπ δηαθίλεζε αγαζψλ θαη εηδηθφηεξα: 
α) γηα θάζε εμαγσγή απφ ηελ απνζήθε πξψησλ πιψλ, βνεζεηηθψλ πιψλ, πιηθψλ ζπζθεπαζί-

αο
(α)

, ηδίσλ ή ηξίησλ, πξνο ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Όηαλ είλαη δχζθνιε ε άκεζε έθδνζε ηνπ 

δειηίνπ απηνχ, κπνξεί λα εθδίδεηαη εκεξήζην δειηίν γηα φιεο ηηο εμαγσγέο πνπ έγηλαλ ηελ ίδηα 
κέξα, 

β) γηα θάζε επαλαθνξά ζηελ απνζήθε πξψησλ πιψλ, βνεζεηηθψλ πιψλ θαη εηδψλ ζπζθεπα-

ζίαο, πνπ δε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηειηθά ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, 
γ) γηα ηα εληφο ηεο εκέξαο παξαρζέληα έηνηκα πξντφληα πνπ εηζάγνληαη ζηελ απνζήθε.» 
(α)

 ηελ πεξίπησζε α’ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 11 ε θξάζε «εηδψλ ζπζθεπαζίαο» α-

ληηθαηαζηάζεθε κε ηε θξάζε «πιηθψλ ζπζθεπαζίαο» κε ην άξζξν 9§15 ηνπ λ. 2753/1999 θαη 
ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. 

(8) ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 11 ε 

θξάζε «εθηφο ηνπ Αξηζκνχ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) ηνπ παξαιήπηε» απαιείθζεθε κε 
ην άξζξν 3§2 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 
1.1.2003. 

(9) ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο β’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 11 ην θφκκα έγηλε ηειεία θαη 
πξνζηέζεθε λέν (δεχηεξν) εδάθην κε ην άξζξν 16§4 ηνπ λ. 2992/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 48 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 20.3.2002. 

(10) Ζ πεξίπησζε γ’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 11 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 8§2 
ηνπ λ. 2120/1993 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 4.3.1993. Ζ πεξί-
πησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«γ) ν ηφπνο απφ ηνλ νπνίν ηα αγαζά απνζηέιινληαη, θαζψο θαη ν ηφπνο πξννξηζκνχ,» 
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(11) Σν δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο ζη’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 11 αληηθαηαζηά-

ζεθε κε ην άξζξν 36§3 ηνπ λ. 3784/2009 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ 

απφ 6.8.2009. 
Ζ πεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε, είρε πξνζηεζεί κε ην άξζξν 11§3 ηνπ λ. 3670/2008 θαη 

ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 20.6.2008, είρε σο εμήο: 

«Ζ ηηκή κνλάδνο αλαγξάθεηαη επί παξάδνζεο ή απνζηνιήο νπσξνιαραληθψλ θαη θξεάησλ 
κε ζθνπφ ηελ αγνξά ή ηελ πψιεζε θαη επί απνζηνιήο ή παξάδνζεο ησλ αγαζψλ απηψλ κε 
ζθνπφ ηελ πψιεζε γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ ε ηηκή ε νπνία ζα επηηπγραλφηαλ ζε πεξίπησζε αγν-

ξάο απηψλ θαηά ηελ εκέξα ηεο παξαιαβήο ηνπο απφ ηνλ εληνιέα θαη ε ζπλνιηθή αμία ηνπο.». 
(12) Ζ πεξίπησζε δ’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 11 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 29§4 

ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Ζ πεξί-

πησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«δ) επί απνζηνιήο αγαζψλ κεηαμχ θεληξηθνχ θαη ππνθαηαζηήκαηνο ή κεηαμχ ππνθαηαζηεκά-

ησλ, εθφζνλ ζην ππνθαηάζηεκα ηεξείηαη βηβιίν απνζήθεο θαη' είδνο, πνζφηεηα θαη αμία ή εμά-

γεηαη απηνηειέο ινγηζηηθφ απνηέιεζκα, αλαγξάθεηαη θαη ε αμία ησλ αγαζψλ πνπ απνζηέιινληαη. 
Αλ απηφ δελ είλαη άκεζα εθηθηφ, ε αμία γλσζηνπνηείηαη κε ηδηαίηεξν έγγξαθν,» 

(13) Σα ηξία ηειεπηαία εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 11 πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 

29§5 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. 
(14) Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 11 θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 29§4 ηνπ λ. 3522/2006 θαη 

ηζρχεη ζχκθσλα κε ηελ ίδηα παξάγξαθν θαη άξζξν ηνπ ίδηνπ λφκνπ γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο 

πνπ αξρίδνπλ απφ 22.12.2006 θαη κεηά. Ζ παξάγξαθνο πνπ θαηαξγήζεθε είρε σο εμήο: 
«6. ην δειηίν εζσηεξηθήο δηαθίλεζεο αλαγξάθνληαη: 
α) ην είδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ αγαζψλ πνπ δηαθηλνχληαη, 

β) ν ρψξνο πξνέιεπζεο θαη ν ρψξνο πξννξηζκνχ ησλ αγαζψλ.» 
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Άξζξν 12. 
Σηκνιόγηα. Δθθαζαξίζεηο. 

 
1. Γηα ηελ πψιεζε αγαζψλ γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ 

ηξίηνπ ή δηθαηψκαηνο εηζαγσγήο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ επηηε-
δεπκαηία ζε άιιν επηηεδεπκαηία θαη ηα πξφζσπα ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 
4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα απηνχ, γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο 
ηνπο ή ηελ εθηέιεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπο, θαηά πεξίπησζε, θαζψο θαη γηα 
ηελ πψιεζε αγαζψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ εθηφο ηεο ρψξαο εθδίδε-
ηαη ηηκνιφγην. 

2. Γηα ηηο ρνλδξηθέο πσιήζεηο αγαζψλ θαη παξνρέο ππεξεζηψλ, 

πνπ επαλαιακβάλνληαη θάζε εκέξα ή θαη θαηά αξαηφηεξα ρξνληθά δηα-
ζηήκαηα κέζα ζηνλ ίδην κήλα, πξνο ηνλ ίδην επηηεδεπκαηία ή πξφζσπν 
ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα απηνχ, ν πσιεηήο 
επηηεδεπκαηίαο κπνξεί, αληί ηεο έθδνζεο ηηκνινγίνπ γηα θάζε πψιεζε 
αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ, λα ηεξεί θαηάζηαζε θαηά αγνξαζηή - πε-
ιάηε, ζηελ νπνία θαηαρσξείηαη γηα θάζε πψιεζε αγαζψλ ή γηα θάζε πα-
ξνρή ππεξεζηψλ ε εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ αγαζψλ ή παξνρήο ησλ 
ππεξεζηψλ, ην είδνο, ε πνζφηεηα θαη ε αμία ησλ αγαζψλ ή ην είδνο ησλ 
ππεξεζηψλ θαη ην πνζφ ηεο ακνηβήο πνπ ζπκθσλήζεθε. Με βάζε ηα δε-
δνκέλα ηεο θαηάζηαζεο απηήο εθδίδεηαη ην ηηκνιφγην ηελ ηειεπηαία εκέξα 
ηνπ κήλα εθείλνπ πνπ αθνξά, ζην νπνίν δελ απαηηείηαη αλαιπηηθή πεξη-
γξαθή, εθφζνλ ε πην πάλσ θαηάζηαζε ζπληάζζεηαη ζε δχν αληίηππα, 
έλα ησλ νπνίσλ επηζπλάπηεηαη ζην ηηκνιφγην.

(1)
 Ζ θαηάζηαζε απηή δελ 

απαηηείηαη φηαλ ηα δεδνκέλα απηήο πξνθχπηνπλ απφ ηα πξφζζεηα βηβιία 
ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κψδηθα απηνχ ή φηαλ ην ηηκνιφγην πνπ εθδίδεηαη πε-
ξηέρεη αλαιπηηθά φια ηα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο θαη’ ηδίαλ δηα-
ηάμεηο.

(2)
 

3. Δπίζεο, ν επηηεδεπκαηίαο εθδίδεη ηηκνιφγην φηαλ εηζπξάηηεη επη-
δνηήζεηο, νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο, απνδεκηψζεηο, επηζηξνθέο έκκεζσλ 
θφξσλ, δαζκψλ, ηειψλ, ηφθσλ, εηζθνξέο θαη άιια αλφξγαλα έζνδα. Γηα 
ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο ηηκνινγίνπ, σο είζπξαμε ζεσξείηαη θαη ε πί-
ζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ δηθαηνχρνπ, εθφζνλ απηφο εγγξάθσο έιαβε 
γλψζε ηεο πίζησζεο απηήο. 

4. Σηκνιφγην εθδίδεηαη θαη απφ ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 
άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα απηνχ γηα ηηο πσιήζεηο αγαζψλ ή ηηο παξνρέο π-
πεξεζηψλ, πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζε επηηεδεπκαηία ή ζε πξφζσπα ησλ 
παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2. 

5. Ο επηηεδεπκαηίαο θαη ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξ-
ζξνπ 2 εθδίδνπλ ηηκνιφγην γηα ηα αγαζά πνπ αγνξάδνπλ ή ηηο ππεξεζίεο 
πνπ δέρνληαη απφ πξφζσπα πνπ αξλνχληαη ηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ ή 
εθδίδνπλ αλαθξηβέο ηηκνιφγην ή δελ έρνπλ ππνρξέσζε γηα έθδνζε ηηκν-
ινγίνπ θαηά ηελ πψιεζε αγαζψλ. ηελ πεξίπησζε άξλεζεο απφ ππφ-
ρξεν έθδνζεο ηηκνινγίνπ ή έθδνζεο αλαθξηβνχο ηηκνινγίνπ ην πξσηφηπ-
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πν ηνπ ηηκνινγίνπ πνπ εθδίδεη ν αγνξαζηήο ησλ αγαζψλ ή ν ιήπηεο ησλ 
ππεξεζηψλ απνζηέιιεηαη εληφο ηνπ επνκέλνπ απφ ηελ έθδνζή ηνπ κήλα 
ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. 

6.
(3)

 Ο επηηεδεπκαηίαο φηαλ αγνξάδεη αγξνηηθά πξντφληα απφ πξφ-

ζσπα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 εθδίδεη δειηίν απνζηνιήο – ηηκν-
ιφγην. Αλ γηα ηε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ απηψλ έρεη εθδνζεί δειηίν α-
πνζηνιήο απφ ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2, ν αξηζκφο 
θαη ε εκεξνκελία έθδνζεο απηνχ αλαγξάθεηαη ζην δειηίν απνζηνιήο – 
ηηκνιφγην. Όηαλ αγνξαζηήο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ είλαη πξφζσπν 
ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 εθδίδεηαη ηηκνιφγην ζην ρξφλν πνπ νξί-
δεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 15. 

7. Σα αγαζά πνπ παξαιακβάλνληαη απφ ηξίην πξνο πψιεζε ή 
πξνο επεμεξγαζία γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαηαρσξνχληαη, θαη’ είδνο θαη 
πνζφηεηα ζε δηπιφηππε θαηάζηαζε θαηά εληνιέα. ηελ ίδηα θαηάζηαζε 
θαηαρσξνχληαη θαη’ είδνο πνζφηεηα θαη αμία ηα αγαζά πνπ πσινχληαη ή 
παξαδίδνληαη κεηά ηελ επεμεξγαζία, νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 
γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ηξίηνπ, ν Φ.Π.Α. θαη θάζε άιιν ζηνηρείν απαξαίηεην 
γηα ηελ εθθαζάξηζε. Σελ ηειεπηαία εκέξα θάζε κήλα εθδίδεηαη εθθαζάξη-
ζε θαηά εληνιέα, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ελην-
ιέα, ε ζπλνιηθή αμία ησλ πσιήζεσλ ή ηεο ακνηβήο θαηά ζπληειεζηή 
Φ.Π.Α., ην πνζφ ηνπ Φ.Π.Α., ε πξνκήζεηα πνπ αλαινγεί, ν Φ.Π.Α. ηεο 
πξνκήζεηαο, θαζψο θαη νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ινγα-
ξηαζκφ ηνπ εληνιέα. Ζ εθθαζάξηζε κε ην έλα αληίηππν ηεο θαηάζηαζεο 
θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ δαπαλψλ, πνπ εθδφζεθαλ ζην φλνκα ηνπ ε-
ληνιέα θαη αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ θαηάζηαζε, απνζηέιινληαη 
ζηνλ εληνιέα κέρξη ηε δεθάηε πέκπηε (15ε) εκέξα ηνπ κήλα ηεο εθθαζά-
ξηζεο θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφ-
δνπ κέρξη ηελ εηθνζηή (20ή) εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα.

(4)
 Ζ εθθαζάξηζε 

θαη ε θαηάζηαζε, σο πξνο ηνλ εληνιέα, ππνθαζηζηνχλ ηα ζηνηρεία πψιε-
ζεο απηνχ. 

Ζ πην πάλσ θαηάζηαζε κπνξεί λα κε ζπληάζζεηαη εάλ ηα ζηνηρεία 
ηεο αλαγξάθνληαη ζηελ εθθαζάξηζε. 

Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ εθαξκφδνληαη αλάινγα 
θαη επί παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ. Με απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα θαζνξίδνληαη νη θαηε-
γνξίεο ησλ ππεξεζηψλ ή θαη ησλ επηηεδεπκαηηψλ πνπ ζα εκπίπηνπλ ζηελ 
αλσηέξσ ξχζκηζε, ζε νιφθιεξε ηε ρψξα ή ζε ηκήκαηα απηήο, ν ρξφλνο, 
ν ηξφπνο έθδνζεο, ην είδνο θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζηνηρείσλ, ε ζεψξε-
ζε απηψλ θαζψο θαη θάζε δηαδηθαζία θαη ιεπηνκέξεηα εθαξκνγήο ηεο 
ξχζκηζεο απηήο.

(5)
 

8. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη αλά-
ινγα θαη επί αγνξάο αγαζψλ ή ιήςεο ππεξεζηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ. 

Δπί αγνξάο αγαζψλ ή ιήςεο ππεξεζηψλ απφ πξφζσπν πνπ δελ 
έρεη ππνρξέσζε έθδνζεο ηηκνινγίνπ απηφ εθδίδεηαη απφ ηνλ αληηπξφζσ-
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πν. ηελ πεξίπησζε απηή ζην ηηκνιφγην αλαγξάθεηαη θαη ην νλνκαηεπψ-
λπκν θαη ε δηεχζπλζε ηνπ εληνιέα, δηαθνξεηηθά ε αγνξά ζεσξείηαη, θαη’ 
ακάρεην ηεθκήξην, φηη έγηλε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αληηπξνζψπνπ. 

9.
(6)

 ην ηηκνιφγην αλαγξάθνληαη ε εκεξνκελία έθδνζεο απηνχ, ηα 

πιήξε ζηνηρεία ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ηα ζηνηρεία ηεο ζπλαιιαγήο, θαζψο 
θαη ν αχμσλ αξηζκφο ή νη αξηζκνί ησλ δειηίσλ απνζηνιήο ή πνζνηηθήο 
παξαιαβήο πνπ εθδφζεθαλ γηα ηε δηαθίλεζε ή ηελ παξαιαβή ησλ αγα-
ζψλ πνπ αθνξά ην ηηκνιφγην. 

10. Ωο πιήξε ζηνηρεία ησλ ζπκβαιινκέλσλ λννχληαη ην νλνκαηε-
πψλπκν ή ε επσλπκία, ην επάγγεικα, ε δηεχζπλζε, ν Α.Φ.Μ. θαη ε αξ-
κφδηα Γ.Ο.Τ. Γηα ην Γεκφζην θαη ηα εμνκνηνχκελα κε απηφ πξφζσπα, θα-
ζψο θαη γηα ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ηηο μέλεο απνζηνιέο, αλαγξά-
θεηαη ηνπιάρηζηνλ ε επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε, θαζψο θαη ν Α.Φ.Μ.

(7)
 

11. Ωο πιήξε ζηνηρεία ηεο ζπλαιιαγήο λννχληαη ην είδνο ησλ αγα-

ζψλ, ε πνζφηεηα, ε κνλάδα κέηξεζεο, ε ηηκή κνλάδαο θαη ε αμία ή ην 
είδνο ησλ ππεξεζηψλ θαη ε ακνηβή, ε νπνία, φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, 
αλαιχεηαη θαηά ζπληειεζηή Φ.Π.Α. ή απαιιαγή απφ ην Φ.Π.Α.. Οη παξε-
ρφκελεο εθπηψζεηο αλαγξάθνληαη θαηά ηηο ίδηεο δηαθξίζεηο. ην θαζαξφ 
πνζφ πεξηιακβάλνληαη

(8)
 νη θαηά ην ρξφλν ηεο ζπλαιιαγήο ζπλαιιαθηη-

θέο θαη εηδηθέο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο θαη ν Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί. Α-
θφκε αλαγξάθεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο αξηζκεηη-
θψο ή ηεο ακνηβήο αξηζκεηηθψο, θαζψο θαη νινγξάθσο φηαλ εθδίδεηαη 
ρεηξφγξαθν ηηκνιφγην. Δπί αγνξάο εξηεκέλσλ θαξπψλ νξηζκέλνπ θηή-
καηνο ζην ηηκνιφγην αλαγξάθεηαη σο πνζφηεηα απηή πνπ ππνινγίδεηαη 
λα απνιεθζεί. 

Δπί παξνρήο πνιιαπιψλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ σο είδνο κπνξεί λα 
αλαγξάθεηαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνχησλ, εθφζνλ γίλεηαη παξαπνκπή 
ζηελ νηθεία ζχκβαζε. 

12.
(9)

 ην ηηκνιφγην πνπ εθδίδεη ν αληηπξφζσπνο νίθνπ εμσηεξηθνχ, 
εθηφο απφ ηα ζηνηρεία ηνπ, ηα ζηνηρεία ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ νίθνπ ε-
μσηεξηθνχ θαη ηα ζηνηρεία ηεο ζπλαιιαγήο, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 9, 10 θαη 11 ηνπ άξζξνπ απηνχ αλαγξάθεη θαη ηα ζηνηρεία 
ηεο ηξάπεδαο πνπ δηακεζνιαβεί γηα ηελ θαηαβνιή ηεο πξνκήζεηαο ή πη-
ζηψλεη ην ινγαξηαζκφ ηνπ θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ ηηκνινγίνπ ή ηεο παξαγγε-
ιίαο, ζηα νπνία αλαθέξεηαη ε πξνκήζεηα. Δπίζεο, εθδίδεη ηηκνιφγην κε ην 
ίδην πεξηερφκελν θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ παίξλεη πξνκήζεηα θαη απφ 
ηνλ παξαγγειέα ή κφλν απφ απηφλ. 

13. Γηα ηηο επηζηξνθέο θαη ηηο εθπηψζεηο ή άιιεο δηαθνξέο, εθηφο 
ηνπ Φ.Π.Α., νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε πξνεγνχκελεο ζπλαιιαγέο, εθδί-
δεηαη πηζησηηθφ ηηκνιφγην απφ ηνλ εθδφηε ηνπ ηηκνινγίνπ ή άιινπ ζηνη-
ρείνπ πνπ εθδφζεθε αληί ηηκνινγίνπ, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη, εθηφο ησλ 
ζηνηρείσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ην είδνο, ε πνζφηεηα, ε κνλάδα κέηξε-
ζεο, ε ηηκή θαη ε αμία θαηά ζπληειεζηή Φ.Π.Α. ησλ επηζηξεθνκέλσλ αγα-
ζψλ, ην πνζφ ησλ εθπηψζεσλ θαη ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ, ν αχμσλ αξηζ-
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κφο ή νη αξηζκνί ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζπλαιιαγήο πνπ αθνξά ε επηζηξνθή 
ή ε παξερφκελε έθπησζε, θαζψο θαη ν Φ.Π.Α. Δπί εθπηψζεσλ πνπ π-
πνινγίδνληαη κε βάζε ηηο πσιήζεηο δελ απαηηείηαη ε αλαγξαθή ησλ πην 
πάλσ αξηζκψλ. Πηζησηηθφ ηηκνιφγην γηα ην Φ.Π.Α. εθδίδεηαη κφλν ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη απηφ ξεηά απφ ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

14.
(10)

 Σν ηηκνιφγην εθδίδεηαη θαηά ηελ παξάδνζε ή ηελ έλαξμε ηεο 
απνζηνιήο ησλ αγαζψλ ζηνλ παξαιήπηε, θαηά πεξίπησζε. Καη’ εμαίξε-
ζε, φηαλ γηα ηε δηαθίλεζε έρεη εθδνζεί δειηίν απνζηνιήο, ην ηηκνιφγην 
εθδίδεηαη ην αξγφηεξν ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ παξάδνζε ή απνζηνιή 
ησλ αγαζψλ ζηνλ αγνξαζηή θαη πάλησο κέζα ζηελ ίδηα δηαρεηξηζηηθή πε-
ξίνδν ησλ ζπκβαιινκέλσλ. ηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο έθδν-
ζεο ηνπ ηηκνινγίνπ ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν ηεο παξάδνζεο ή απνζην-
ιήο ησλ αγαζψλ, φηαλ απηέο αθνξνχλ ελδνθνηλνηηθέο απνζηνιέο ή πα-
ξαδφζεηο αγαζψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξ-
ζξνπ 22α ηνπ Ν. 1642/1986, ην ηηκνιφγην εθδίδεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηε 
15ε ηνπ επφκελνπ κήλα ηεο παξάδνζεο ή απνζηνιήο αγαζψλ θαη πά-
λησο κέζα ζηελ ίδηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Σν ηηκν-
ιφγην αγνξάο εξηεκέλσλ θαξπψλ εθδίδεηαη θαηά ην ρξφλν θαηάξηηζεο 
ηεο ζχκβαζεο. Δπί επηζηξνθήο αγαζψλ ην πηζησηηθφ ηηκνιφγην εθδίδεηαη 
ην αξγφηεξν ζε έλα (1) κήλα απφ ην ρξφλν ηεο παξαιαβήο ηνπο θαη πά-
λησο κέζα ζηελ ίδηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ παξαιήθζεθαλ ηα αγαζά. 
ηελ πεξίπησζε παξνρήο ππεξεζίαο ην ηηκνιφγην εθδίδεηαη κε ηελ νιν-
θιήξσζε ηεο παξνρήο. Όηαλ ε παξνρή ππεξεζίαο δηαξθεί, εθδίδεηαη ηη-
κνιφγην θαηά ην ρξφλν πνπ θαζίζηαηαη απαηηεηφ κέξνο ηεο ακνηβήο, γηα 
ην κέξνο απηφ θαη ηελ ππεξεζία πνπ παξαζρέζεθε. Πάλησο, ην ηηκνιφγην 
δελ κπνξεί λα εθδνζεί πέξαλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πνπ παξαζρέ-
ζεθε ε ππεξεζία. ηελ πεξίπησζε εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ ή εγθαηα-
ζηάζεσλ, ην ηηκνιφγην εθδίδεηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ πξνζσξη-
λή επηκέηξεζε θαη πάλησο κέζα ζηελ ίδηα θνξνινγηθή πεξίνδν πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ε επηκέηξεζε. Δηδηθά ζε πεξίπησζε παξνρήο ζε πε-
ιάηε δηθαηψκαηνο ιήςεο ππεξεζηψλ, γηα ζπγθεθξηκέλν ή κε ρξνληθφ δηά-
ζηεκα, έλαληη πξνθαζνξηζκέλεο ακνηβήο, αλεμάξηεηα αλ απηή αθνξά 
ζπγθεθξηκέλν ή κε πιήζνο ππεξεζηψλ, ην ηηκνιφγην εθδίδεηαη θαηά ην 
ρξφλν πνπ ε ακνηβή είλαη απαηηεηή θαη ν πειάηεο απνθηά ην ζρεηηθφ δη-
θαίσκα ιήςεο ησλ ππεξεζηψλ θαη φρη αξγφηεξα απφ ην ηέινο ηεο δηαρεη-
ξηζηηθήο πεξηφδνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ.

(11)
 Δμαηξεηηθά γηα ηηο θαηά ην 

αλσηέξσ εδάθην παξνρέο, ζε πειάηεο ζηνπο νπνίνπο ην δηθαίσκα ιήςεο 
ππεξεζηψλ απνθηήζεθε ζην έηνο 2003, ην ηηκνιφγην γηα ηελ απαηηεηή 
ακνηβή εθδίδεηαη ην αξγφηεξν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2005.

(12)
 

15.
(13)

 Δάλ ν αγνξαζηήο ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ είλαη πξφζσπν 

ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2, ην ηηκνιφγην κπνξεί λα εθδνζεί κέρξη 
ην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ κέζα ζηελ νπνία έγηλε ε παξάδνζε 
ή ε απνζηνιή ησλ αγαζψλ ή ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ή ε πηζηνπνίεζε 
δεκφζησλ έξγσλ. Δηδηθά γηα ηηο νξηζηηθέο πσιήζεηο ζπγγξακκάησλ ησλ 



Άρζρο 12                                                   Κωδηθοποίεζε π.δ/ηος 186/1992 

 64 

νπνίσλ ε ηηκή νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Τ-
πνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ην ηηκνιφγην εθδίδεηαη 
εληφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπ-
βεξλήζεσο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο θαη πάλησο κέρξη ην ηέινο ηεο δηα-
ρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ κέζα ζηελ νπνία δεκνζηεχεηαη απηή.

(14)
 Καη’ εμαί-

ξεζε, φια ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηα νπνία εθδί-
δνληαη ζην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, επηηξέπεηαη λα εθδίδνληαη 
κέρξη ηελ εηθνζηή εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα κε εκεξνκελία έθδνζεο ηελ 
ηειεπηαία εκέξα ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, εθφζνλ παξαδίδνληαη κέ-
ρξη ηελ εκέξα απηή, ζε απηφλ πνπ αθνξνχλ. 

16.
(15)

 Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ έρνπλ εθαξκνγή: 
α) ηηο πσιήζεηο αθηλήησλ, βηνκεραλνζηαζίσλ, πινίσλ, απηνθηλή-

ησλ, αεξνζθαθψλ θαη ινηπψλ κεραλεκάησλ, εθφζνλ ζπληάζζνληαη ζπκ-
βφιαηα κεηαβίβαζεο, θαζψο θαη ζηηο πσιήζεηο κεηνρψλ, παξαγψγσλ, 
νκνινγηψλ, νκνιφγσλ, εληφθσλ γξακκαηίσλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ. 

β) ηηο πσιήζεηο χδαηνο κε ηακαηηθνχ, αεξηφθσηνο, ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο, ζεξκηθήο ελέξγεηαο ή παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθψλ, ηαρπδξν-
κηθψλ, ηξαπεδηθψλ, ρξεκαηηζηεξηαθψλ, ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαζηψλ, θα-
ζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο είζπξαμεο αληαπνδνηηθψλ ηειψλ θαη ινηπψλ 
ζπλαθψλ δηθαησκάησλ απφ ην Γεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ., Ο.Σ.Α., δεκνηηθέο ε-
πηρεηξήζεηο θαη επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, εθφζνλ απφ ηα αλσηέξσ 
πξφζσπα εθδίδνληαη άιια έγγξαθα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ 
ηηκνινγίνπ, εθηφο ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ αληηζπκβαι-
ινκέλνπ θαη αληίηππν απηψλ ησλ εγγξάθσλ παξαδίδεηαη ζηνλ πειάηε. 

γ)
(16)

 ηηο πεξηπηψζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζψο θαη ζηηο πσιή-
ζεηο κε εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ γηα ηνλ αγνξαζηή επηηεδεπκαηία ηνπ άξ-
ζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα απηνχ ή ηα πξφζσπα ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ 
ηδίνπ άξζξνπ, αμίαο θάζε ζπλαιιαγήο κέρξη πελήληα (50) επξψ, εθφζνλ 
εθδίδεηαη απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ ή απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο, 
θαηά πεξίπησζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο απνδνρήο ηνπ ζηνηρείνπ απ-
ηνχ απφ ηνλ αληηζπκβαιιφκελν. 

 

17.
(17)

 Όια ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ παξφληνο άξζξνπ πνπ εθδί-
δνληαη ζην ηέινο θάζε κήλα, επηηξέπεηαη λα εθδίδνληαη κέρξη ηε δέθαηε 
πέκπηε (15ε) εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα κε εκεξνκελία έθδνζεο ηελ ηε-
ιεπηαία εκέξα ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα, κε εμαίξεζε ηα ηηκνιφγηα πνπ 
εθδίδνληαη ζην ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ 
εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 14, ηα νπνία επηηξέπεηαη λα εθδίδνληαη εληφο 
ηνπ επφκελνπ δεθαπελζεκέξνπ απφ ηνλ πξνβιεπφκελν απηφλ ρξφλν θαη 
κε εκεξνκελία έθδνζεο απηή ηεο ζπκπιήξσζεο ελφο κήλα απφ ηελ πα-
ξάδνζε ή ηελ απνζηνιή ησλ αγαζψλ ζηνλ αγνξαζηή.

(18)
 Γηα φια ηα θν-

ξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ παξφληνο άξζξνπ πνπ εθδίδνληαη ζην ηέινο ηεο 
δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, ηζρχνπλ σο πξνο ην ρξφλν έθδνζεο απηψλ ηα 
νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 15. 
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(1) Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 29§6 

ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Σν εδά-

θην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«Με βάζε ηα δεδνκέλα ηεο θαηάζηαζεο απηήο εθδίδεηαη ην ηηκνιφγην ην αξγφηεξν κέρξη ηε 

δέθαηε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα κε εκεξνκελία έθδνζεο ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα εθείλνπ 

πνπ αθνξά, ζην νπνίν δελ απαηηείηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή, εθφζνλ ε πην πάλσ θαηάζηαζε 
ζπληάζζεηαη ζε δχν αληίηππα, έλα ησλ νπνίσλ επηζπλάπηεηαη ζην ηηκνιφγην.» 

Πξνεγνχκελα, ην εδάθην απηφ είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 43§8 ηνπ λ. 2214/1994 θαη ί-

ζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 11.5.1994. Σν εδάθην πνπ αληηθαηαζηά-
ζεθε είρε σο εμήο: 

«Με βάζε ηα δεδνκέλα ηεο θαηάζηαζεο απηήο εθδίδεηαη ην ηηκνιφγην ην αξγφηεξν κέρξη ηε 

δεθάηε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα κε εκεξνκελία έθδνζεο ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα εθείλνπ 
πνπ αθνξά.» 

(2) Σν ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 43§8 

ηνπ λ. 2214/1994 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 11.5.1994. Σν εδά-
θην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Ζ θαηάζηαζε απηή δελ απαηηείηαη φηαλ ηα δεδνκέλα απηήο πξνθχπηνπλ απφ ηα πξφζζεηα 

βηβιία ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κψδηθα απηνχ.» 
(3) Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 12 πνπ αληηθαζίζηαηαη κε ην άξζξν 19§21.α ηνπ λφκνπ 

3842/2010 θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 92 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 01.06.2010, είρε σο εμήο: «Ο επηηε-

δεπκαηίαο θαη ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα απηνχ φηαλ αγνξά-
δνπλ αγξνηηθά πξντφληα απφ πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 εθδίδνπλ ηηκνιφγην».    

Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 12 είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 3§3 ηνπ λ. 3052/2002 θαη 

ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθαηα-
ζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«6. Όηαλ ν επηηεδεπκαηίαο θαη ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα απ-
ηνχ αγνξάδνπλ αγαζά απφ πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 θαη δελ είλαη δπλαηή ε 

άκεζε έθδνζε ηηκνινγίνπ, εθδίδεηαη απφ ηνλ αγνξαζηή απφδεημε πνζνηηθήο παξαιαβήο, εθφ-
ζνλ ηα αγαζά δελ ζπλνδεχνληαη απφ δειηίν απνζηνιήο, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ην είδνο θαη ε 
πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο. 

ηελ πεξίπησζε απηή εθδίδεηαη απφ ηνλ αγνξαζηή ηηκνιφγην, θαηά πσιεηή, ην αξγφηεξν ζ’ 
έλα κήλα απφ ηελ απνζηνιή ή παξαιαβή ησλ αγαζψλ θαη πάλησο κέζα ζηελ ίδηα δηαρεηξηζηηθή 
πεξίνδν ηνπ αγνξαζηή, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη αζξνηζηηθά, θαη’ είδνο, ην πεξηερφκελν ησλ 

απνδείμεσλ πνζνηηθήο παξαιαβήο ή ησλ δειηίσλ απνζηνιήο, θαηά πεξίπησζε θαη νη αξηζκνί 
ηνπο.

(α)
 

Δπίζεο, γηα ηηο επαλαιακβαλφκελεο θάζε εκέξα αγνξέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ ηνλ ίδην 

πσιεηή - παξαγσγφ, επηηξέπεηαη ε έθδνζε δηπιφηππεο απφδεημεο πνζνηηθήο παξαιαβήο, ζηελ 
νπνία αλαγξάθεηαη θαη ε ηηκή κνλάδαο ηνπ είδνπο. Απφ ην ζηέιερνο ησλ απνδείμεσλ απηψλ 
ελεξγείηαη εγγξαθή ησλ πνζνηήησλ πνπ αγνξάδνληαη θαη ηεο αμίαο ηεο αγνξάο ηνπο ζε θαηά-

ζηαζε πνπ ηεξείηαη ζε κεξίδεο θαηά πσιεηή παξαγσγφ. Με βάζε ηα δεδνκέλα ηεο θαηάζηαζεο 
απηήο εθδίδεηαη ην ηηκνιφγην ην αξγφηεξν κέρξη ηε δέθαηε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα κε εκεξν-
κελία έθδνζεο ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα.» 

(α)
 Σα πξψην θαη δεχηεξν εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 12 αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην 

άξζξν 8 ηνπ π.δ. 134/1996 θαη ίζρπζαλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ ίδηνπ π.δ. απφ 1.8.1996. 
Σα εδάθηα πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ είραλ σο εμήο: 

«6. Όηαλ ν επηηεδεπκαηίαο θαη ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα απ-
ηνχ αγνξάδνπλ αγαζά απφ ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 θαη δελ είλαη δπλαηή 
ε άκεζε έθδνζε ηηκνινγίνπ, εθδίδεηαη απφ ηνλ αγνξαζηή απφδεημε πνζνηηθήο παξαιαβήο, εθφ-

ζνλ ηα αγαζά δελ ζπλνδεχνληαη απφ δειηίν απνζηνιήο. ην ηέινο θάζε κήλα εθδίδεηαη απφ ηνλ 
αγνξαζηή ηηκνιφγην, θαηά πσιεηή, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη αζξνηζηηθά θαη’ είδνο ην πεξηερφ-
κελν ησλ απνδείμεσλ πνζνηηθήο παξαιαβήο ή ησλ δειηίσλ απνζηνιήο θαη νη αξηζκνί ηνπο.»  

(4) Σα ηξίην θαη ηέηαξην εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 12 αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην 
άξζξν 29§7 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 
22.12.2006. Σα εδάθηα πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ είραλ σο εμήο: 

«ην ηέινο θάζε κήλα θαη κέρξη ηε δεθάηε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα θαη κε εκεξνκελία έθ-
δνζεο ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα εθδίδεηαη εθθαζάξηζε θαηά εληνιέα, ζηελ 
νπνία αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ εληνιέα, ε ζπλνιηθή αμία ησλ πσιήζεσλ ή ηεο α-
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κνηβήο θαηά ζπληειεζηή Φ.Π.Α., ην πνζφ ηνπ Φ.Π.Α., ε πξνκήζεηα πνπ αλαινγεί, ν Φ.Π.Α. ηεο 
πξνκήζεηαο, θαζψο θαη νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εληνιέα. Ζ 

εθθαζάξηζε κε ην έλα αληίηππν ηεο θαηάζηαζεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ δαπαλψλ, πνπ εθδφ-
ζεθαλ ζην φλνκα ηνπ εληνιέα θαη αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ θαηάζηαζε, απνζηέιινληαη 
ζηνλ εληνιέα κέρξη ηε δεθάηε εκέξα ηνπ κήλα ηεο εθθαζάξηζεο θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ηειεπ-

ηαίν κήλα ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ κέρξη ηελ εηθνζηή εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα.» 
(5) Σα δχν ηειεπηαία εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 12 πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 

29§8 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. 

(6) Ζ παξάγξαθνο 9 ηνπ άξζξνπ 12 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3§4 ηνπ λ. 3052/2002 θαη 
ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθαηα-
ζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«9. ην ηηκνιφγην αλαγξάθνληαη, ε εκεξνκελία έθδνζεο απηνχ, ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ ζπκ-
βαιινκέλσλ, ηα ζηνηρεία ηεο ζπλαιιαγήο, θαζψο θαη ν αχμσλ αξηζκφο ή νη αξηζκνί ησλ δειηίσλ 
απνζηνιήο πνπ εθδφζεθαλ θαηά ηε δηαθίλεζε ησλ αγαζψλ πνπ αθνξά ην ηηκνιφγην.» 

(7) ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 12 κεηά ηε ιέμε «δηεχζπλζε» ηέζεθε θφκκα θαη 
πξνζηέζεθε ε θξάζε «θαζψο θαη ν Α.Φ.Μ.» κε ην άξζξν 3§5 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκ-
θσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. 

(8) ην ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 12 ε ιέμε «πξνζηίζεληαη» αληηθαζίζηα-
ηαη κε ηε ιέμε «πεξηιακβάλνληαη» κε ην άξζξν 19§21.β ηνπ λ. 3842/2010 θαη ε αληηθαηάζηαζε 
απηή ηζρχεη κε ην άξζξν 92 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 01.06.2010. 

(9) Ζ παξάγξαθνο 12 ηνπ άξζξνπ 12 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 29§9 ηνπ λ. 3522/2006 
θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληη-
θαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«12. ην ηηκνιφγην πνπ εθδίδεη ν αληηπξφζσπνο νίθνπ εμσηεξηθνχ εθηφο απφ ηα ζηνηρεία πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 9, 10 θαη 11 ηνπ άξζξνπ απηνχ, αλαγξάθεη θαη ηα ζηνηρεία ηεο 
ηξάπεδαο πνπ θαηαβάιιεη ηελ πξνκήζεηα ή πηζηψλεη ην ινγαξηαζκφ ηνπ, ηα ζηνηρεία ηνπ νίθνπ 
εμσηεξηθνχ θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ ηηκνινγίνπ ή ηεο παξαγγειίαο, ζηα νπνία αλαθέξεηαη ε πξνκή-

ζεηα. Δπίζεο εθδίδεη ηηκνιφγην κε ην ίδην πεξηερφκελν θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ παίξλεη πξνκή-
ζεηα θαη απφ ηνλ παξαγγειέα ή κφλν απφ απηφλ.» 

(10) Ζ παξάγξαθνο 14 ηνπ άξζξνπ 12 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 9§16 ηνπ λ. 2753/1999 

θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληη-
θαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«14. Σν ηηκνιφγην εθδίδεηαη θαηά ηελ παξάδνζε ή ηελ έλαξμε ηεο απνζηνιήο ησλ αγαζψλ 

ζηνλ παξαιήπηε, θαηά πεξίπησζε. Καη’ εμαίξεζε, φηαλ γηα ηε δηαθίλεζε έρεη εθδνζεί δειηίν 
απνζηνιήο, ην ηηκνιφγην εθδίδεηαη ην αξγφηεξν ζε έλα κήλα απφ ηελ παξάδνζε ή απνζηνιή 
ησλ αγαζψλ ζηνλ αγνξαζηή θαη πάλησο κέζα ζηελ ίδηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ησλ ζπκβαιινκέ-

λσλ. Αλ ν αγνξαζηήο είλαη πξφζσπν ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 κπνξεί λα εθδνζεί ην 
ηηκνιφγην κέρξη ην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ κέζα ζηελ νπνία έγηλε ε παξάδνζε ή ε 
απνζηνιή ησλ αγαζψλ. 

Σν ηηκνιφγην αγνξάο εξηεκέλσλ θαξπψλ εθδίδεηαη θαηά ην ρξφλν θαηάξηηζεο ηεο ζχκβαζεο.  
Δπί επηζηξνθήο αγαζψλ ην πηζησηηθφ ηηκνιφγην εθδίδεηαη ην αξγφηεξν ζε έλα κήλα απφ ην 

ρξφλν ηεο παξαιαβήο ηνπο θαη πάλησο κέζα ζηελ ίδηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ παξαιήθζε-

θαλ ηα αγαζά. 
ηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν ηεο 

παξάδνζεο ή απνζηνιήο ησλ αγαζψλ, φηαλ απηέο αθνξνχλ ελδνθνηλνηηθέο απνζηνιέο ή παξα-

δφζεηο αγαζψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 22α ηνπ λ.1642/1986 
(ΦΔΚ 125 Α’), ην ηηκνιφγην εθδίδεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηε 15ε ηνπ επφκελνπ κήλα ηεο παξάδν-
ζεο ή απνζηνιήο ησλ αγαζψλ θαη πάλησο κέζα ζηελ ίδηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ησλ ζπκβαιιν-

κέλσλ.
(α)

» 
(α)

 Σν ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 12 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 21§6 ηνπ 
λ. 2166/1993 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 35§2 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 24.8.1993. 

(11) Σν πξνηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 12 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξ-
ζξν 46§15 ηνπ λ. 3220/2004 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 56 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 
28.1.2004. Σν εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Δηδηθά ζε πεξίπησζε παξνρήο ζε πειάηε δηθαηψκαηνο ιήςεο ππεξεζηψλ, γηα ζπγθεθξηκέλν 
ρξνληθφ δηάζηεκα, έλαληη πξνθαζνξηζκέλεο ακνηβήο, αλεμάξηεηα αλ απηή αθνξά ζπγθεθξηκέλν 
ή κε πιήζνο ππεξεζηψλ, ην ηηκνιφγην εθδίδεηαη θαηά ην ρξφλν πνπ ε ακνηβή είλαη απαηηεηή θαη 
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ν πειάηεο απνθηά ην ζρεηηθφ δηθαίσκα ιήςεο ησλ ππεξεζηψλ θαη φρη αξγφηεξα απφ ην ηέινο 
ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ.» 

Σν πξνηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 12 είρε πξνζηεζεί κε ην άξζξν 3§6 
ηνπ λ. 3052/2002 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. 

(12) Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 12 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 6 

ηνπ λ. 3336/2005 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 20.4.2005. Σν εδά-
θην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Δμαηξεηηθά, γηα ηηο θαηά ην αλσηέξσ εδάθην παξνρέο, ζε πειάηεο ζηνπο νπνίνπο ην δηθαίσ-

κα ιήςεο ππεξεζηψλ απνθηήζεθε ζην έηνο 2003, ην ηηκνιφγην γηα ηελ απαηηεηή ακνηβή εθδίδε-
ηαη ην αξγφηεξν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2004.» 

Πξνεγνχκελα, ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 12 είρε αληηθαηαζηαζεί κε 

ην άξζξν 3 ηνπ λ. 3245/2004 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 
16.6.2004. Σν εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Δμαηξεηηθά, γηα ηηο θαηά ην αλσηέξσ εδάθην παξνρέο, ζε πειάηεο ζηνπο νπνίνπο ην δηθαίσ-

κα ιήςεο ππεξεζηψλ απνθηήζεθε ζην έηνο 2003, ην ηηκνιφγην γηα ηελ απαηηεηή ακνηβή εθδίδε-
ηαη ην αξγφηεξν ζηηο 31 Μαΐνπ 2004.» 

Αξρηθά, ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 12 είρε πξνζηεζεί κε ην άξζξν 

46§15 ηνπ λ. 3220/2004 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 56 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 28.1.2004. 
(13) Ζ παξάγξαθνο 15 ηνπ άξζξνπ 12 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 9§16 ηνπ λ. 2753/1999 

θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληη-

θαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«15. ηελ πεξίπησζε παξνρήο ππεξεζίαο ην ηηκνιφγην εθδίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο πα-

ξνρήο. 

Όηαλ ε παξνρή ππεξεζίαο δηαξθεί, εθδίδεηαη ηηκνιφγην θαηά ην ρξφλν πνπ θαζίζηαηαη απαηηε-
ηφ κέξνο ηεο ακνηβήο, γηα ην κέξνο απηφ θαη ηελ ππεξεζία πνπ παξαζρέζεθε. Πάλησο, ην ηηκν-
ιφγην δελ κπνξεί λα εθδνζεί πέξαλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πνπ παξαζρέζεθε ε ππεξεζία. 
ηελ πεξίπησζε εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ ή εγθαηαζηάζεσλ ην ηηκνιφγην εθδίδεηαη κέζα ζε 

έλα κήλα απφ ηελ πξνζσξηλή επηκέηξεζε θαη πάλησο κέζα ζηελ ίδηα θνξνινγηθή πεξίνδν, πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ε επηκέηξεζε.» 

(14) Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 15 ηνπ άξζξνπ 12 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 29§10 

ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. 
(15) Ζ παξάγξαθνο 16 ηνπ άξζξνπ 12 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξνπ 9§17 ηνπ λ. 2753/1999 

θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληη-

θαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«16. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ έρνπλ εθαξκνγή: 
α) ζηηο πσιήζεηο αθηλήησλ, βηνκεραλνζηαζίσλ, πινίσλ, απηνθηλήησλ, αεξνζθαθψλ θαη ινη-

πψλ κεραλεκάησλ, εθφζνλ ζπληάζζνληαη ζπκβφιαηα κεηαβίβαζεο, κεηνρψλ, νκνινγηψλ, νκν-
ιφγσλ θαη εληφθσλ γξακκαηίσλ, 

β)
(α)

 ζηηο πσιήζεηο χδαηνο κε ηακαηηθνχ, αεξηφθσηνο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ζεξκηθήο ελέξ-

γεηαο ή παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθψλ, ηαρπδξνκηθψλ, ηξαπεδηθψλ, ρξεκαηηζηεξηαθψλ θαη ρξεκα-
ηνδνηηθψλ εξγαζηψλ, εθφζνλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πψιεζεο ησλ εηδψλ ή παξνρήο ησλ ππεξε-
ζηψλ απηψλ εθδίδνληαη άιια έγγξαθα, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ ηηκνινγίνπ, εθηφο 

απφ ηε Γ.Ο.Τ. ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ θαη αληίηππν απηψλ ησλ εγγξάθσλ παξαδίδεηαη ζηνλ 
πειάηε 

γ) ζηηο πσιήζεηο κε εκπνξεπζίκσλ αγαζψλ γηα ηνλ αγνξαζηή επηηεδεπκαηία αμίαο θάζε ζπ-

λαιιαγήο κέρξη πέληε ρηιηάδσλ (5.000) δξαρκψλ, εθφζνλ εθδίδεηαη απφδεημε ιηαληθήο πψιε-
ζεο.» 

(α)
 Ζ πεξίπησζε β’ ηεο παξαγξάθνπ 16 ηνπ άξζξνπ 12 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 8§3 ηνπ 

λ. 2120/1993 θαη ίζρπζε απφ 1.7.1993. Ζ πεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«β) ζηηο πσιήζεηο χδαηνο κε ηακαηηθνχ, αεξηφθσηνο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ζεξκηθήο ελέξγεη-

αο ή παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθψλ, ηαρπδξνκηθψλ, ηξαπεδηθψλ, ρξεκαηηζηεξηαθψλ θαη ρξεκαην-

δνηηθψλ εξγαζηψλ, εθφζνλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πψιεζεο ησλ εηδψλ ή παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ 
απηψλ εθδίδνληαη άιια έγγξαθα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ ηηκνινγίνπ, εθηφο ηνπ 
Α.Φ.Μ. θαη ηεο Γ.Ο.Τ. ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ θαη αληίηππν απηψλ ησλ εγγξάθσλ παξαδίδεηαη 

ζηνλ πειάηε,» 
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(16) Ζ πεξίπησζε γ’ ηεο παξαγξάθνπ 16 ηνπ άξζξνπ 12 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 

29§11 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Ζ 

πεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«γ) ηηο πσιήζεηο κε εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ γηα ηνλ αγνξαζηή επηηεδεπκαηία θαη απφ ηα 

πξφζσπα ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα απηνχ, αμίαο θάζε ζπλαιιαγήο 

κέρξη πελήληα (50) επξψ
(α)

, εθφζνλ εθδίδεηαη απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο.» 
(α)

 Σν φξην ησλ πελήληα (50) επξψ, πνπ αληηθαηέζηεζε ην πξνεγνχκελν φξην ησλ 15.000 δξρ., 
ηέζεθε κε ην άξζξν 17§1 ηνπ λ. 2948/2001 θαη ίζρπζε απφ 1.1.2002. 

(17) Ζ παξάγξαθνο 17 ηνπ άξζξνπ 12 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 20§6 ηνπ λ. 3296/2004 
θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξνπ 33 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 14.12.2004. Ζ παξάγξαθνο πνπ 
αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«17. Όια ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πνπ εθδίδνληαη κε κεραλνγξαθηθφ 
ηξφπν, κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ζεκαίλνληαη κε ηε ρξήζε Δηδηθψλ Ζιεθηξνληθψλ 
Αζθαιψλ Γηαηάμεσλ ήκαλζεο (Δ.Α.Φ.Γ...) ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1809/ 

1988 (ΦΔΚ 222 Α’) θάζε κήλα, επηηξέπεηαη λα εθδίδνληαη κέρξη ηε δέθαηε εκέξα ηνπ επφκελνπ 
κήλα κε εκεξνκελία έθδνζεο ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα, εθηφο εάλ απηά 
εθδίδνληαη ζην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, νπφηε γηα ην ρξφλν έθδνζεο ησλ ζηνηρείσλ 

ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 15.» 
Ζ παξάγξαθνο 17 ηνπ άξζξνπ 12 είρε πξνζηεζεί κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 3193/2003 θαη ίζρπζε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 20.11.2003. 

(18) Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 17 ηνπ άξζξνπ 12 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 
29§12 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξνπ 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. 
Σν εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Όια ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ παξφληνο άξζξνπ πνπ εθδίδνληαη κε κεραλνγξαθηθφ ηξφ-
πν, κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ζεκαίλνληαη κε ηε ρξήζε Δηδηθψλ Ζιεθηξνληθψλ Αζθα-
ιψλ Γηαηάμεσλ ήκαλζεο (Δ.Α.Φ.Γ...) ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1809/1988 
(ΦΔΚ 222 Α’) θάζε κήλα, επηηξέπεηαη λα εθδίδνληαη κέρξη ηε δέθαηε πέκπηε εκέξα ηνπ επφκε-

λνπ κήλα κε εκεξνκελία έθδνζεο ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα, κε εμαίξεζε ηα 
ηηκνιφγηα πνπ εθδίδνληαη ζην ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ 
ηεο παξαγξάθνπ 14, ηα νπνία επηηξέπεηαη λα εθδίδνληαη εληφο ηνπ επφκελνπ δεθαπελζεκέξνπ 

απφ ηνλ πξνβιεπφκελν απηφλ ρξφλν θαη κε εκεξνκελία έθδνζεο απηή ηεο ζπκπιήξσζεο ελφο 
κήλα απφ ηελ παξάδνζε ή ηελ απνζηνιή ησλ αγαζψλ ζηνλ αγνξαζηή.» 



Κωδηθοποίεζε π.δ/ηος 186/1992                                                   Άρζρο 13 

 69 

Άξζξν 13. 
Απνδείμεηο ιηαληθήο πώιεζεο αγαζώλ. Απνδείμεηο 

παξνρήο ππεξεζηώλ. 
 
1. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί βηβιία δεχηεξεο ή ηξίηεο θαηεγνξίαο 

γηα θάζε πψιεζε αγαζψλ, γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ, 
ή παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ην θνηλφ ή πξνο ηα κέιε πξνκεζεπηηθνχ ζπ-
λεηαηξηζκνχ κε βάζε δηαηαθηηθέο ηνπ, εθδίδεη απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο 
ή παξνρήο ππεξεζηψλ, θαηά πεξίπησζε.

(1)
 ε πεξίπησζε επηζηξνθήο 

ησλ αγαζψλ εθδίδεη απφδεημε επηζηξνθήο. ε πεξίπησζε αιιαγήο ησλ 
αγαζψλ εθδίδεη απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο ζηελ νπνία αλαγξάθεη ρσ-
ξηζηά ηνπιάρηζηνλ ηελ αμία ηνπ αγαζνχ πνπ παξαδίδεηαη ζηνλ πειάηε, 
θαζψο θαη ηελ αμία ηνπ αγαζνχ πνπ επηζηξέθεηαη θαη ηελ ηπρφλ δηαθνξά. 
ε πεξίπησζε έθπησζεο κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφδεημεο ιηαληθήο πψιε-
ζεο, πνπ αθνξά δηαξθή θαηαλαισηηθά αγαζά, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηά-
μεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 πεξίπησζε ζ’ ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 2238/1994 
(ΦΔΚ 151 Α’), ησλ νπνίσλ ε αξρηθή ηηκή είρε επηβαξπλζεί ιφγσ δηαθαλν-
ληζκνχ, ή αγαζά πνπ δηαπηζηψλεηαη εθ ησλ πζηέξσλ ειάηησκα, εθδίδεηαη 
απφδεημε επηζηξνθήο, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ην νλνκαηεπψλπκν θαη 
ε δηεχζπλζε ηνπ πειάηε, ην είδνο θαη ε πνζφηεηα, θαζψο θαη ν αχμσλ 
αξηζκφο ηεο ζρεηηθήο απφδεημεο ιηαληθήο πψιεζεο.

(1)
 

2. ηελ απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ αλα-
γξάθεηαη θαηά ζπληειεζηή Φ.Π.Α. θαη ε αμία ηεο πψιεζεο ή ην πνζφ ηεο 
ακνηβήο, θαζψο θαη ην είδνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ επί ησλ απν-
δείμεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ εθδίδνπλ φζνη ηεξνχλ πξφζζεηα βηβιία 
ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10.

(2)
 

Οη επηηεδεπκαηίεο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κψδηθα 
απηνχ, θαζψο θαη νη επηηεδεπκαηίεο πνπ αζθνχλ ειεπζέξην επάγγεικα, 
θαηνλνκαδφκελν ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.δ. 3323/1955, 
ζηηο εθδηδφκελεο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ αλαγξάθνπλ ην νλνκα-
ηεπψλπκν θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πειάηε, ην πνζφ ηεο ακνηβήο αξηζκεηη-
θψο θαζψο θαη νινγξάθσο φηαλ απηή εθδίδεηαη ρεηξφγξαθε. Οη επηηε-
δεπκαηίεο απηνί εθδίδνπλ ηελ ίδηα απφδεημε θαη φηαλ παξέρνπλ ππεξεζίεο 
γηα επαγγεικαηηθή εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε, νπφηε αλαγξάθνπλ ζ’ απηήλ 
ην επάγγεικα θαη ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ηνπ. Καη’ εμαίξεζε, 
ν εθκεηαιιεπηήο ρψξνπ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ αλαγξάθεη ζηελ απφ-
δεημε ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ, αληί ηεο αλαγξαθήο ησλ 
ζηνηρείσλ ηνπ πειάηε. Δπί παξνρήο ππεξεζηψλ ρσξίο ακνηβή ζηελ απφ-
δεημε αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «δσξεάλ». 

Ο εθκεηαιιεπηήο γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ ή ειαηνπξγείνπ ή αιεπ-
ξφκπινπ ή εξγνζηαζίνπ απνθινίσζεο ξπδηνχ, εθδίδεη, ζε θάζε πεξίπησ-
ζε, απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ ζηελ νπνία αλαγξάθεη θαη ην νλνκα-
ηεπψλπκν θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πειάηε, φηαλ δε ε ακνηβή ηνπ θαηαβάι-
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ιεηαη ζε είδνο ζηελ απφδεημε απηή αλαγξάθεη ην είδνο, ηελ πνζφηεηα θαη 
ηελ αμία ηνπ ζηελ ηξέρνπζα ηηκή. 

Όηαλ ν επηηεδεπκαηίαο είλαη ππφρξενο ζε ηήξεζε βηβιίνπ απνζή-
θεο θαηά ηελ εηζαγσγή θαη εμαγσγή αλαγξάθεη ζηελ απφδεημε ιηαληθήο 
πψιεζεο ή ζηελ απφδεημε επηζηξνθήο, θαηά πεξίπησζε, θαη ην είδνο θαη 
ηελ πνζφηεηα ηνπ αγαζνχ πνπ πσιήζεθε ή επηζηξάθεθε ή αιιάρζεθε. 

Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο θαη πσιεί α-
γαζά ή παξέρεη ππεξεζίεο κε πίζησζε αλαγξάθεη ζηελ απφδεημε θαη ην 
νλνκαηεπψλπκν, ηε δηεχζπλζε ηνπ πειάηε θαη ηελ έλδεημε «ΔΠΗ ΠΗΣΩ-
ΔΗ». 

Σν νλνκαηεπψλπκν θαη ε δηεχζπλζε ηνπ πειάηε αλαγξάθνληαη θαη 
ζηελ πεξίπησζε επηζηξνθήο ή αιιαγήο αγαζψλ, εθφζνλ επηζηξέθεηαη ζ’ 
απηφλ πνζφ άλσ ησλ δεθαπέληε (15) επξψ

(3)
. 

3.
(4)

 Ζ απφδεημε εθδίδεηαη θαηά ηελ παξάδνζε ή ηελ έλαξμε ηεο 

απνζηνιήο ηνπ αγαζνχ. Καη’ εμαίξεζε, φηαλ γηα ηε δηαθίλεζε έρεη εθδνζεί 
δειηίν απνζηνιήο, ε απφδεημε κπνξεί λα εθδίδεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηε 
δέθαηε πέκπηε (15ε) εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα κε εκεξνκελία έθδνζεο 
ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα απνζηνιήο θαη πάλησο φρη πέξαλ ηεο δηα-
ρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ.

(5)
 Όηαλ ε απνζηνιή ησλ αγαζψλ γίλεηαη ζε ηξίην, 

κε εληνιή ηνπ αγνξαζηή, ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν απφ ηελ έθδνζε ηεο 
απφδεημεο ιηαληθήο πψιεζεο, ζην δειηίν απνζηνιήο αλαγξάθεηαη ν α-
ξηζκφο ηεο απφδεημεο απηήο. 

ε πεξίπησζε παξνρήο ππεξεζηψλ ε απφδεημε εθδίδεηαη ζην ρξφλν 
πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 14 θαη 15 ηνπ άξζξνπ 
12 γηα ην ηηκνιφγην, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε παξνρήο ππεξεζηψλ 
απφ ηνπο αζθνχληεο ειεπζέξην επάγγεικα πξνο ην Γεκφζην θαη ηα Ννκη-
θά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, φπνπ ε απφδεημε εθδίδεηαη κε θάζε ε-
παγγεικαηηθή ηνπο είζπξαμε, θαζψο θαη ηελ πεξίπησζε παξνρήο ππε-
ξεζηψλ ζεάκαηνο ή κεηαθνξάο πξνζψπσλ φπνπ ηα εηζηηήξηα εθδίδνληαη 
ην αξγφηεξν θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηνπ ζεάκαηνο ή ηεο κεηαθνξάο.

(6)
 

Δπί εθηειέζεσο νπνηνπδήπνηε ηερληθνχ έξγνπ ή εγθαηάζηαζεο πνπ 
αλήθεη ζε ηδηψηε, ε απφδεημε εθδίδεηαη θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ ή 
ηεο εγθαηάζηαζεο θαη πάλησο πξηλ απφ ην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πε-
ξηφδνπ γηα ην έξγν πνπ έρεη εθηειεζηεί. ηελ απφδεημε απηή αλαγξάθεηαη 
θαη ην νλνκαηεπψλπκν, ε δηεχζπλζε ηνπ πειάηε θαη ην είδνο ηνπ έξγνπ ή 
ηεο εγθαηάζηαζεο. 

4. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο ζπλαι-
ιαγέο ησλ πεξηπηψζεσλ α’ θαη β’ ηεο παξαγξάθνπ 16 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ 
Κψδηθα απηνχ, εθφζνλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πψιεζεο ησλ εηδψλ ή πα-
ξνρήο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ή απφ ηα πξφζσπα είζπξαμεο αληαπνδν-
ηηθψλ ηειψλ, εθδίδνληαη άιια έγγξαθα, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία 
ηεο απφδεημεο ιηαληθήο πψιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ θαη αληίηππν 
απηψλ ησλ εγγξάθσλ παξαδίδεηαη ζηνλ πειάηε, θαζψο θαη ζηελ είζπξα-
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με ακνηβήο απφ ζπκβνιαηνγξάθν, εθφζνλ ε ακνηβή ηνπ αλαγξάθεηαη ζην 
ζπκβφιαην γηα ην νπνίν εηζπξάηηεηαη.

(7)
 

Καη’ εμαίξεζε, γηα ηηο πσιήζεηο χδαηνο κε ηακαηηθνχ, ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο θαη παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ ζηα εθδηδφκελα 
θνξνινγηθά ζηνηρεία ή άιια παξαζηαηηθά αλαγξάθεηαη θαη ην νλνκαηε-
πψλπκν ηνπ πειάηε-θαηαλαισηή, ε δηεχζπλζή ηνπ θαη ν αξηζκφο θνξν-
ινγηθνχ κεηξψνπ ή ν αξηζκφο ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο, αλ ζηε-
ξείηαη αξηζκνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ. 

Σηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ έρνπλ θαη νη αζθαιη-
ζηηθέο επηρεηξήζεηο.

(8)
 

(9)
ηα εθδηδφκελα απφ ηηο ηξάπεδεο θαη ινηπά πηζησηηθά ηδξχκαηα, 

παξαζηαηηθά ζηνηρεία πάζεο θχζεσο εηζπξάμεσλ ή πιεξσκψλ κεηξε-
ηνίο γηα ζπλαιιαγέο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμηψλ 
πνζνχ άλσ ησλ δψδεθα ρηιηάδσλ (12.000) επξψ

(10)
 αλαγξάθεηαη θαη ν 

Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ ηνπ ζπλαιιαζζνκέλνπ. ε πεξίπησζε 
αιινδαπνχ θπζηθνχ πξνζψπνπ αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο δηαβαηεξίνπ ή 
ηαπηφηεηαο 

ηηο εθδηδφκελεο επηηαγέο πνπ θαιχπηνπλ εμφθιεζε επαγγεικαηη-
θψλ ζπλαιιαγψλ, αλεμαξηήησο πνζνχ, αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν α-
ξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ηνπ εθδφηε, ηνπ εθάζηνηε νπηζζνγξάθνπ, 
θαζψο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ θνκηζηή πνπ εηζπξάηηεη απηήλ. Δπίζεο αλα-
γξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν Α.Φ.Μ. ηνπ εθδφηε ηεο επηηαγήο πνπ πξνζθνκί-
δεηαη γηα εμφθιεζε νθεηιήο πξνο ην Γεκφζην αλεμαξηήησο πνζνχ

(11)
 

5. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη θνξνινγηθή ηακεηαθή κεραλή γηα ηελ έθ-
δνζε ησλ απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ 
κεηξεηνίο, θαζψο θαη επί πηζηψζεη απφ ηνπο επηηεδεπκαηίεο πνπ ηεξνχλ 
βηβιία δεχηεξεο θαηεγνξίαο, ε ηαηλία απηήο ζεσξείηαη σο ζηέιερνο ησλ 
απνδείμεσλ απηψλ αλ απνηππψλνληαη ζ’ απηήλ φιεο νη ελδείμεηο πνπ ν-
ξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφ γηα ηηο απνδείμεηο απηέο, εθηφο απφ ηελ 
αλαγξαθή θαη νινγξάθσο ηνπ πνζνχ ηεο ακνηβήο. 

                                                
(1) ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηα δεχηεξν θαη ηξίην εδάθηα θαηαξγήζεθαλ θαη ην ηε-

ιεπηαίν εδάθην πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 3§7 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξ-

ζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Σα εδάθηα πνπ θαηαξγήζεθαλ είραλ σο εμήο: 
«ηηο απνδείμεηο ιηαληθήο πψιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ αμίαο άλσ ησλ ηξηάληα (30) επ-

ξψ
(α)

 αλαγξάθεηαη θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ αγνξαζηή, φηαλ αθνξνχλ πψιεζε αγαζψλ ή 

παξνρή ππεξεζηψλ εθπηπηφκελε ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο. ηηο απνδείμεηο απηέο φηαλ εθδί-
δνληαη κε ηε ρξήζε θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο (θ.η.κ.) ην νλνκαηεπψλπκν αλαγξάθεηαη 
ζην πίζσ κέξνο απηψλ, ζέηνληαο ν πσιεηήο επηηεδεπκαηίαο θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ.» 

(α)
 Σν φξην ησλ 30 επξψ, πνπ αληηθαηέζηεζε ην πξνεγνχκελν φξην ησλ 10.000 δξρ., ηέζεθε κε 

ην άξζξν 17§1 ηνπ λ. 2948/2001 θαη ίζρπζε απφ 1.1.2002. 
Σα εδάθηα πνπ θαηαξγήζεθαλ είραλ πξνζηεζεί κε ην άξζξν 43§9 ηνπ λ. 2214/1994 θαη ίζρπ-

ζαλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 11.5.1994. 
(2) Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 13 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 43§10 

ηνπ λ. 2214/1994 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.7.1994. Σν εδάθην 

πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«2. ηελ απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ αλαγξάθεηαη θαηά ζπληειεζηή 

Φ.Π.Α. θαη ε αμία ηεο πψιεζεο ή ην πνζφ ηεο ακνηβήο.» 
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(3) Σν φξην ησλ 15 επξψ, πνπ αληηθαηέζηεζε ην πξνεγνχκελν φξην ησλ 5.000 δξρ., ηέζεθε κε 

ην άξζξν 17§1 ηνπ λ. 2948/2001 θαη ηζρχεη απφ 1.1.2002. 

(4) Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 13 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3§8 ηνπ λ. 3052/2002 θαη 
ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθαηα-
ζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«3. Ζ απφδεημε εθδίδεηαη επί πψιεζεο αγαζψλ θαηά ηελ παξάδνζε ή ηελ έλαξμε ηεο απν-
ζηνιήο ησλ αγαζψλ θαη επί παξνρήο ππεξεζηψλ ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ 
παξαγξάθσλ 14 θαη 15 ηνπ άξζξνπ 12 γηα ην ηηκνιφγην, κε εμαίξεζε ηελ απφδεημε παξνρήο 

ππεξεζηψλ ησλ αζθνχλησλ ειεπζέξην επάγγεικα, ε νπνία εθδίδεηαη κε θάζε επαγγεικαηηθή 
ηνπο είζπξαμε, θαζψο θαη ηα εηζηηήξηα ζεακάησλ ή κεηαθνξάο πξνζψπσλ, ηα νπνία εθδίδνληαη 
ην αξγφηεξν θαηά ην ρξφλν ηεο έλαξμεο ηνπ ζεάκαηνο ή ηεο κεηαθνξάο.

(α)
 Όηαλ ε απνζηνιή ησλ 

αγαζψλ γίλεηαη ζε ηξίην, κε εληνιή ηνπ αγνξαζηή, ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν απφ ηελ έθδνζε ηεο 
απφδεημεο ιηαληθήο πψιεζεο, ζην δειηίν απνζηνιήο αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηεο απφδεημεο 
απηήο. 

Δπί εθηειέζεσο νπνηνπδήπνηε ηερληθνχ έξγνπ ή εγθαηάζηαζεο πνπ αλήθεη ζε ηδηψηε ε απφ-
δεημε εθδίδεηαη θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ ή ηεο εγθαηάζηαζεο θαη πάλησο πξηλ απφ ην 
ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ γηα ην έξγν πνπ έρεη εθηειεζηεί. ηελ απφδεημε απηή αλαγξά-

θεηαη θαη ην νλνκαηεπψλπκν, ε δηεχζπλζε ηνπ πειάηε θαη ην είδνο ηνπ έξγνπ ή ηεο εγθαηάζηα-
ζεο.» 

(α)
 Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 13 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 9§18 

ηνπ λ. 2753/1999 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. Σν 
εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«3. Ζ απφδεημε εθδίδεηαη επί πψιεζεο αγαζψλ θαηά ηελ παξάδνζε ή ηελ έλαξμε ηεο απν-

ζηνιήο ηνπ αγαζψλ θαη επί παξνρήο ππεξεζηψλ ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 15 ηνπ άξζξνπ 12 γηα ην ηηκνιφγην, κε εμαίξεζε ηελ απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ 
ησλ αζθνχλησλ ειεπζέξην επάγγεικα, ε νπνία εθδίδεηαη κε θάζε επαγγεικαηηθή ηνπο είζπξαμε»  

Πξνεγνχκελα, ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 13 είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην 

άξζξν 43§10 ηνπ λ. 2214/1994 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 
1.7.1994. Σν εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«3. Ζ απφδεημε εθδίδεηαη επί πψιεζεο αγαζψλ θαηά ηελ παξάδνζε ή ηελ έλαξμε ηεο απν-

ζηνιήο ησλ αγαζψλ θαη επί παξνρήο ππεξεζηψλ ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 15 ηνπ άξζξνπ 12 γηα ην ηηκνιφγην, κε εμαίξεζε ηελ απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ 
ησλ αζθνχλησλ ειεπζέξην επάγγεικα, ε νπνία εθδίδεηαη θαηά ηελ είζπξαμε ηεο ακνηβήο.» 

(5) Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 13 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 
29§13 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. 
Σν εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Καη’ εμαίξεζε φηαλ γηα ηε δηαθίλεζε έρεη εθδνζεί δειηίν απνζηνιήο, ε απφδεημε κπνξεί λα 
εθδίδεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηε δέθαηε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα κε εκεξνκελία έθδνζεο ηελ 
ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα απνζηνιήο θαη πάλησο φρη πέξαλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ.» 

(6) Σν ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 13 πνπ αληηθαζίζηαηαη κε ην άξζξν 
19§22 ηνπ λ.3842/2010, ηζρχεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ ηε δηαρεηξη-

ζηηθή πεξίνδν πνπ αξρίδεη απφ 01.01.2011 θαη γηα ππεξεζίεο πνπ είραλ παξαζρεζεί κέρξη ηε 
ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο απηήο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη δελ έρνπλ εηζπξαρζεί νη ακνηβέο, ηα 
ζηνηρεία απηά επηηξέπεηαη αλ εθδνζνχλ κε ηελ είζπξαμε. Ζ δηάηαμε πνπ αληηθαζίζηαηαη είρε σο 

εμήο:  
«ηελ πεξίπησζε παξνρήο ππεξεζίαο ε απφδεημε εθδίδεηαη ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 14 θαη 15 ηνπ άξζξνπ 12 γηα ην ηηκνιφγην, κε εμαίξεζε ηελ απφδεημε 

παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ αζθνχλησλ ειεπζέξην επάγγεικα, ε νπνία εθδίδεηαη κε θάζε επαγγει-
καηηθή ηνπο είζπξαμε, θαζψο θαη ηα εηζηηήξηα ζεακάησλ ή κεηαθνξάο πξνζψπσλ, ηα νπνία 
εθδίδνληαη ην αξγφηεξν θαηά ην ρξφλν ηεο έλαξμεο ηνπ ζεάκαηνο ή ηεο κεηαθνξάο». 

(7) Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 13 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 9§18 
ηνπ λ. 2753/1999 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. Σν εδά-
θην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«4. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο ζπλαιιαγέο ησλ πεξηπηψζεσλ 
α’ θαη β’ ηεο παξαγξάθνπ 16 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κψδηθα απηνχ, εθφζνλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο 
πψιεζεο ησλ εηδψλ ή παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ εθδίδνληαη άιια έγγξαθα, πνπ πεξηιακ-

βάλνπλ ηα ζηνηρεία ηεο απφδεημεο ιηαληθήο πψιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ θαη αληίηππν απηψλ 
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ησλ εγγξάθσλ παξαδίδεηαη ζηνλ πειάηε, θαζψο θαη ζηελ είζπξαμε ακνηβήο απφ ζπκβνιαην-
γξάθν, εθφζνλ ε ακνηβή ηνπ αλαγξάθεηαη ζην ζπκβφιαην γηα ην νπνίν εηζπξάηηεηαη.» 

(8) Σα δεχηεξν θαη ηξίην εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 13 πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 
8§4 ηνπ λ. 2120/1993 θαη ηζρχνπλ απφ 1.7.1993. 

(9) Σα ηέηαξην θαη πέκπην εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 13 πξνζηέζεθαλ κε ην άξ-

ζξν 21§7 ηνπ λ. 2166/1993 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 35§2 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 
24.8.1993. 

(10) Σν φξην ησλ 12.000 επξψ, πνπ αληηθαηέζηεζε ην πξνεγνχκελν φξην ησλ 4.000.000 δξρ., 

ηέζεθε κε ην άξζξν 17§1 ηνπ λ. 2948/2001 θαη ηζρχεη απφ 1.1.2002. 
(11) Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 13 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 43§11 

ηνπ λ. 2214/1994 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.1995. 
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Άξζξν 13α
(1)

 
Δηδηθά ζηνηρεία 

 
1. Οη εθκεηαιιεπηέο ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ ππνρξενχληαη λα εθ-

δίδνπλ ηξηπιφηππν δειηίν θίλεζεο ζε θηλεηά θχιια, πξηλ ηελ εθθίλεζε 
ηνπ ιεσθνξείνπ γηα θάζε κεηαθνξά πξνζψπσλ γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή 
γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ. 

ην δειηίν απηφ αλαγξάθνληαη ε ρξνλνινγία, ε ψξα, ν ηφπνο εθθί-
λεζεο, ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ, ν ηφπνο πξννξηζκνχ, ν 
ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αηφκσλ θαη θάζε κεηαβνιή πνπ γίλεηαη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο, ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ γηα ινγαξηα-
ζκφ ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη ε κεηαθνξά, θαη, κφλν φηαλ πξφθεηηαη γηα εθ-
δξνκή, ε ρξνληθή δηάξθεηα απηήο. 

Σν δειηίν απηφ θέξεηαη επί ηνπ απηνθηλήηνπ, κεηά δε ηελ νινθιή-
ξσζε ηεο κεηαθνξάο ην πξψην αληίηππν παξαδίδεηαη ζην πξφζσπν γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ δηελεξγήζεθε ε κεηαθνξά.

(2)
 

Καη’ εμαίξεζε ην δειηίν θίλεζεο δελ απαηηείηαη λα εθδίδεηαη ζηηο πε-
ξηπηψζεηο πνπ παξαδίδνληαη ζηνπο επηβάηεο, θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ ηνπ-
ξηζηηθνχ ιεσθνξείνπ, ζεσξεκέλεο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, θα-
ζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ επηρεηξήζεσλ ή κα-
ζεηψλ ζρνιείσλ, εθφζνλ επί ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξείνπ θέξεηαη ζεσ-
ξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ζπκθσλεηηθφ κεηαθνξάο. 

2. ηελ πεξίπησζε πνπ παξέρνληαη ππεξεζίεο απφ ηνπο εθκεηαι-

ιεπηέο ηνπξηζηηθψλ ή ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ ζε άηνκα πνπ έρνπλ πξν-
κεζεπηεί δειηία ζπκκεηνρήο ζε εθδξνκή ή πεξηήγεζε απφ ηξίηνπο (ηνπξ-
ιίληεξο, ππαιιήινπο μελνδνρείσλ θ.ά.), γηα ινγαξηαζκφ ηνπξηζηηθνχ ή 
ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ, κπνξεί λα κελ εθδίδνληαη απφ ηνλ εθκεηαιιεπηή 
ηνπ γξαθείνπ απηνχ νη απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ νξίδνληαη 
απφ ηνλ Κ.Β.., κε ηελ πξνυπφζεζε φηη εθδίδεηαη απφδεημε παξνρήο π-
πεξεζηψλ γηα ην ζχλνιν ησλ δειηίσλ ζπκκεηνρήο ηεο θάζε εθδξνκήο, ηα 
νπνία δηαθπιάζζνληαη σο θνξνινγηθά ζηνηρεία 
 

                                                
(1) Σν άξζξν 13α πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 43§12 ηνπ λ. 2214/1994 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.7.1994. 
(2) Σν ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13α θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 3§9 ηνπ 

λ. 3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Σν εδάθην πνπ 
θαηαξγήζεθε είρε σο εμήο: 

«Σν δεχηεξν αληίηππν απνζηέιιεηαη ζην ρξφλν ησλ ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηε 

Γ.Ο.Τ. ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ, εθφζνλ είλαη επηηεδεπκαηίαο.» 
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Άξζξν 14. 
Απνδείμεηο απηνπαξάδνζεο. 

 
ηηο πεξηπηψζεηο απηνπαξάδνζεο αγαζψλ ή ηδηνρξεζηκνπνίεζεο 

ππεξεζηψλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λ. 1642/1986, εθδίδεηαη απφδεημε 
απηνπαξάδνζεο. Αληί ηεο απφδεημεο απηήο κπνξεί λα εθδίδεηαη άιιν 
ζηνηρείν αμίαο ηνπ Κ.Β.., εθφζνλ θαηά ηελ έθδνζή ηνπο αλαγξάθεηαη ε 
έλδεημε «απφδεημε απηνπαξάδνζεο».

(1)
 

 

                                                
(1) Σν δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 14 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 43§13 ηνπ λ. 2214/1994 

θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 11.5.1994. Σν εδάθην πνπ αληηθαηα-
ζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Αληί ηεο απφδεημεο απηήο κπνξεί λα εθδίδεηαη ηηκνιφγην ή απφδεημε δαπάλεο, εθφζνλ θαηά 
ηελ έθδνζή ηνπο αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «απφδεημε απηνπαξάδνζεο». 
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Άξζξν 15. 
Απνδείμεηο δαπαλώλ. 

 
1. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί βηβιία νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο θαη 

ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα απηνχ γηα 
θάζε δαπάλε πνπ αθνξά ηελ άζθεζε ηεο επηρείξεζήο ηνπ ή ηελ εθηέιεζε 
ηνπ ζθνπνχ ηνπο, αληίζηνηρα, γηα ηελ νπνία ν δηθαηνχρνο δελ ππνρξενχ-
ηαη ζηελ έθδνζε ζηνηρείνπ ηνπ Κψδηθα απηνχ, εθδίδεη δηπιφηππε απφδεη-
με δαπάλεο.

(1)
 

Γηπιφηππε απφδεημε δαπάλεο εθδίδεηαη επίζεο θαη απφ ηνλ εθκε-
ηαιιεπηή επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ δεκφζηαο ρξήζεο γηα ηελ θαηαβνιή 
ζηνπο νδεγνχο ακνηβψλ νη νπνίεο δελ ππάγνληαη ζην θφξν πξνζηηζέκε-
λεο αμίαο.

(2)
 

2. ηελ απφδεημε δαπάλεο, ε νπνία ππνγξάθεηαη θαη απφ ην δηθαη-

νχρν θαη ζηα δχν αληίηππα, αλαγξάθνληαη: 
α) ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ ζπκβαιινκέλσλ φπσο πεξηγξάθνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κψδηθα απηνχ, 
β) ε αηηηνινγία θαη ην πνζφ ηεο δαπάλεο αξηζκεηηθψο θαη νινγξά-

θσο. Γελ απαηηείηαη ε αλαγξαθή ηνπ πνζνχ νινγξάθσο ζηηο απνδείμεηο 
πνπ εθδίδνληαη κε Ζ/Τ, 

γ) νη ηπρφλ θφξνη θαη νη ινηπέο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο. 
3. Γηα ηα δψξα πνπ γίλνληαη απφ ηνλ επηηεδεπκαηία ζε δηάθνξα 

πξφζσπα, γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ πξνβνιή ή γηα ηελ εθπιήξσζε 
θνηλσληθήο ηνπ ππνρξέσζεο, ζπλπθαζκέλεο κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 
δξαζηεξηφηεηα, αμίαο ηνπ θαζελφο κέρξη ηξηάληα (30) επξψ

(3)
, κπνξεί λα 

ζπληάζζεηαη ζρεηηθή θαηάζηαζε, κε ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηε δηεχζπλζε 
ησλ πξνζψπσλ απηψλ, αληί ηεο έθδνζεο ηεο δηπιφηππεο απφδεημεο ηεο 
παξαγξάθνπ 1 γηα θάζε πξφζσπν. 

4. Όηαλ θαηαβάιινληαη κηζζνί, εκεξνκίζζηα, ή άιιεο παξνρέο ζε 
κηζζσηνχο δχλαηαη, αληί ηεο έθδνζεο απφδεημεο δαπάλεο, λα ζπληάζζε-
ηαη θαηάζηαζε ζηελ νπνία ππνγξάθνπλ νη δηθαηνχρνη γηα ηα πνζά πνπ 
ιακβάλνπλ. Δπί θαηαβνιήο κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ κε ηε κεζνιάβεζε 
ηξάπεδαο δελ απαηηείηαη ππνγξαθή ηεο θαηάζηαζεο, εθφζνλ ππάξρεη 
ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ησλ δηθαηνχρσλ ηεο ακνηβήο, πνπ δίδεηαη κία θν-
ξά κε ηαπηφρξνλε εληνιή πξνο ηελ ηξάπεδα γηα πίζησζε ζπγθεθξηκέλνπ 
ινγαξηαζκνχ. 

                                                
(1) Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 15 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 29§14 

ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Σν εδά-

θην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί βηβιία νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο θαη ηα πξφζσπα ηεο παξα-

γξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα απηνχ γηα θάζε δαπάλε πνπ αθνξά ηελ άζθεζε ηεο επηρεί-

ξεζήο ηνπ ή ηελ εθηέιεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπο, αληίζηνηρα, γηα ηελ νπνία ν δηθαηνχρνο δελ ππν-
ρξενχηαη ζηελ έθδνζε ζηνηρείνπ ηνπ Κψδηθα απηνχ ή γηα ηελ θαηαβνιή ακνηβψλ ζε ζπγγξαθείο 
ή ζε εηζεγεηέο επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ, νη νπνίνη είλαη δεκφζηνη ή ηδησηηθνί ππάιιεινη θαη 

δελ είλαη επηηεδεπκαηίεο απφ άιιε αηηία, εθδίδεη δηπιφηππε απφδεημε δαπάλεο.» 
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(2) Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 15 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 46§19 ηνπ 

λ. 3220/2004 θαη ηζρχεη γηα ηηο ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη απφ 1.1.2004 θαη κεηά. 

(3) Σν φξην ησλ 30 επξψ, πνπ αληηθαηέζηεζε ην πξνεγνχκελν φξην ησλ 10.000 δξρ., ηέζεθε 
κε ην άξζξν 17§1 ηνπ λ. 2948/2001 θαη ηζρχεη απφ 1.1.2002. 
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Άξζξν 16. 
Έγγξαθα κεηαθνξάο. 

 
1. Δπί κεηαθνξάο αγαζψλ απφ ηνλ επηηεδεπκαηία γηα ηελ άζθεζε 

ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ ή απφ ηα πξφζσπα ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ 
άξζξνπ 2, κε κεηαθνξηθά κέζα ηδησηηθήο ρξήζεο ή κηζζσκέλα δεκφζηαο 
ρξήζεο, ζπλνδεπηηθφ ζηνηρείν κεηαθνξάο ησλ αγαζψλ απηψλ είλαη ην 
πξψην αληίηππν ηνπ ζηνηρείνπ δηαθίλεζεο, πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Κψδηθα απηνχ. Σν ζηνηρείν απηφ ζπλνδεχεη 
ηα αγαζά ζε φιε ηε δηαδξνκή θαη παξαδίδεηαη ζηνλ παξαιήπηε ηνπο. 

Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ εθαξκφδνληαη: α) γηα 

ηηο κεηαθνξέο πιηθψλ εθζθαθψλ ή θαηεδαθίζεσλ απφ θαηαζθεπαζηηθέο 
επηρεηξήζεηο θαη γηα ηηο κεηαθνξέο απηνχζησλ ιαηνκηθψλ πξντφλησλ (άκ-
κνπ, ζθχξσλ θ.ιπ), πνπ παξάγνληαη απφ ηηο ίδηεο επηρεηξήζεηο γηα ηα έξ-
γα πνπ εθηεινχληαη απφ απηέο, β) γηα ηηο κεηαθνξέο, πνπ ελεξγνχληαη 
απφ κεηαιιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, κεηαιιεχκαηνο θαη πιηθψλ πνπ απνξξί-
πηνληαη (κπάδσλ), απφ εξγνηάμην ζε εξγνηάμην θαη απφ εξγνηάμην ζε ρψ-
ξνπο απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο, εθθφξησζεο θαη απφξξηςεο, θαηά 
πεξίπησζε θαη γ) γηα ηηο κεηαθνξέο πέηξαο, ραιηθηνχ, αξγηινπεηξψκαηνο 
θαη αξγηινρψκαηνο, απφ επηρεηξήζεηο παξαγσγήο αδξαλψλ πιηθψλ, α-
ζβέζηε θαη ηζηκέληνπ, απφ ηνπο ρψξνπο πεξηζπιινγήο ή εμφξπμεο ζηνπο 
ρψξνπο επεμεξγαζίαο. 

2.
(1)

 Σα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα απ-

ηνχ, γηα θάζε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ηνπο γηα επεμεξγαζία, ζπζθεπα-
ζία ή πψιεζε, ζπλνδεχνπλ ηα αγαζά κε ην πξψην αληίηππν ηνπ δειηίνπ 
απνζηνιήο πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 
Κψδηθα απηνχ. 

3. Δπί κεηαθνξάο αγαζψλ κε κεηαθνξηθά κέζα δεκφζηαο ρξήζεο, ν 
επηηεδεπκαηίαο ή ηα πξφζσπα ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 
παξαδίδνπλ ζην κεηαθνξέα ή ην κεηαθνξηθφ γξαθείν ηα ζηνηρεία ηεο πα-
ξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ, πνπ ζπλνδεχνπλ ηα αγαζά κέρξη ηελ 
παξάδνζή ηνπο ζηνλ παξαιήπηε. 

4. Δπί απνζηνιήο αγαζψλ απφ πξφζσπν κε ππφρξεν ζηελ έθδνζε 

ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ην πξφζσπν απηφ 
παξαδίδεη ζην κεηαθνξέα ή ην κεηαθνξηθφ γξαθείν ελππφγξαθε δήισζε 
κεηαθνξάο, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν, ην επάγγεικα 
θαη ε δηεχζπλζή ηνπ, θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ηνπ παξαιήπηε, ν 
ηφπνο πξννξηζκνχ θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ εηδψλ. 

5. Ο κεηαθνξέαο κε βάζε ηα έγγξαθα ησλ πξνεγνχκελσλ παξα-
γξάθσλ 3 θαη 4, εθδίδεη θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πξνο κεηαθνξά αγαζψλ 
θαη ην αξγφηεξν πξηλ ηελ εθθίλεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ, γηα θάζε κε-
ηαθνξά, θνξησηηθή θαηά θνξησηή θαη παξαιήπηε ζε ηέζζεξα (4) αληίηπ-
πα.

(2)
 Σν πξψην αληίηππν ζπλνδεχεη ηα αγαζά, απνηειεί απνδεηθηηθφ πα-

ξάδνζεο απηψλ θαη παξακέλεη ζην κεηαθνξέα, ην δεχηεξν παξαδίδεηαη 
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ζην θνξησηή, ην ηξίην έρεη ηελ έλδεημε «Απνδεηθηηθφ Γαπάλεο» θαη πα-
ξαδίδεηαη ζ’ απηφλ πνπ θαηαβάιιεη ηα θφκηζηξα θαη ην ηέηαξην παξακέλεη 
σο ζηέιερνο. 

6.
(3)

 Σν κεηαθνξηθφ γξαθείν ή ν δηακεηαθνξέαο, κε βάζε ηα έγγξα-

θα ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ, εθδίδεη γηα θάζε κεηα-
θνξά, θνξησηηθή θαηά απνζηνιέα θαη παξαιήπηε ζε ηέζζεξα (4) αληί-
ηππα. Σν πξψην αληίηππν πξννξίδεηαη γηα ην κεηαθνξηθφ γξαθείν ή ηνλ 
δηακεηαθνξέα, ην δεχηεξν παξαδίδεηαη ζηνλ απνζηνιέα, ην ηξίην έρεη ηελ 
έλδεημε «Απνδεηθηηθφ Γαπάλεο» θαη παξαδίδεηαη ζε απηφλ πνπ θαηαβάι-
ιεη ηα θφκηζηξα θαη ην ηέηαξην παξακέλεη σο ζηέιερνο. 

Όηαλ ε θφξησζε ησλ αγαζψλ γίλεηαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ κε-
ηαθνξηθνχ γξαθείνπ ή ηνπ δηακεηαθνξέα, ε θνξησηηθή εθδίδεηαη κε ηελ 
παξαιαβή ησλ πξνο κεηαθνξά αγαζψλ θαη ην αξγφηεξν πξηλ ηελ εθθί-
λεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ θαη ην πξψην αληίηππν απηήο ζπλνδεχεη ηα 
αγαζά θαη επηζηξέθεηαη ζην κεηαθνξηθφ γξαθείν ή ζηνλ δηακεηαθνξέα.  

Όηαλ ε κεηαθνξά ελεξγείηαη θαη’ εληνιή ηνπ κεηαθνξηθνχ γξαθείνπ 
ή ηνπ δηακεηαθνξέα απεπζείαο απφ ηνλ απνζηνιέα ζηνλ παξαιήπηε, ε 
θνξησηηθή ηνπ κεηαθνξηθνχ γξαθείνπ ή ηνπ δηακεηαθνξέα εθδίδεηαη κέ-
ρξη ην ηέινο ηεο επφκελεο εκέξαο απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαθνξάο 
θαη κε εκεξνκελία έθδνζεο απηή ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο. 

ηελ πεξίπησζε απηή ην πξψην αληίηππν ηεο θνξησηηθήο κπνξεί 
λα παξακέλεη ζην κεηαθνξηθφ γξαθείν ή ζηνλ δηακεηαθνξέα εθφζνλ θπ-
ιάζζεηαη γηα φζν ρξφλν νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα απηνχ θαη 
επηδεηθλχεηαη φηαλ δεηεζεί απφ ηνλ έιεγρν. 

Γηα ηε κεηαθνξά ησλ αγαζψλ ην κεηαθνξηθφ γξαθείν ή ν δηακεηα-
θνξέαο, φηαλ ε θφξησζε γίλεηαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, εθδίδεη δη-
πιφηππε θαηάζηαζε απνζηνιήο αγαζψλ, ζηελ νπνία αλαγξάθεη ην είδνο 
θαη ηνπο αξηζκνχο ησλ δεκάησλ, ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα ησλ κεηαθε-
ξφκελσλ αγαζψλ θαη ηνλ ηφπν ηνπ πξννξηζκνχ ηνπο. Σν έλα αληίηππν 
ηεο θαηάζηαζεο απηήο παξαδίδεηαη ζηνλ κεηαθνξέα γηα ηελ έθδνζε ηεο 
ζπγθεληξσηηθήο θνξησηηθήο. Δθφζνλ ζηελ θαηάζηαζε επηζπλάπηεηαη 
αληίγξαθν ησλ ηεηξαπιφηππσλ θνξησηηθψλ πνπ εθδφζεθαλ αλαγξάθε-
ηαη κφλν ν αξηζκφο θάζε θνξησηηθήο, ην ζπλνιηθφ βάξνο ησλ αγαζψλ 
πνπ κεηαθέξνληαη θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ δεκάησλ. 

7. Ζ θνξησηηθή πεξηέρεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 
α) ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία, ην επάγγεικα θαη ηε δηεχ-

ζπλζε ηνπ απνζηνιέα ή θνξησηή θαη ηνπ παξαιήπηε ησλ αγαζψλ, θα-
ζψο θαη ηνλ Α.Φ.Μ. ηνπ θαηαβάιινληνο ηα θφκηζηξα

(4)
 

β)
(5)

 φηαλ ε κεηαθνξά ελεξγείηαη απεπζείαο απφ ηνλ απνζηνιέα 
ζηνλ παξαιήπηε, θαη’ εληνιή κεηαθνξηθνχ γξαθείνπ, δηακεηαθνξέα ή 
άιινπ ηξίηνπ, ζηε θνξησηηθή αλαγξάθνληαη θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 
εληνιέα, 

γ) ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν έθδνζεο ηεο θνξησηηθήο, θαζψο θαη 

ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο κεηαθνξάο απφ ην κεηαθνξέα, 
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δ) ηνλ ηφπν πξννξηζκνχ ησλ πξνο κεηαθνξά αγαζψλ, 
ε) ην είδνο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ ζπλνδεπηηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ απνζην-

ιέα, 
ζη) ηνπο αξηζκνχο ησλ δεκάησλ, ην είδνο θαηά γεληθή θαηεγνξία θαη 

ηελ πνζφηεηα ησλ κεηαθεξνκέλσλ αγαζψλ, 
δ) ην θφκηζηξν θαη ηηο ινηπέο επηβαξχλζεηο ηεο κεηαθνξάο, 
ε) ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ ή ην φλνκα ηνπ πισ-

ηνχ κέζνπ, πξνθεηκέλνπ πεξί ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ. 
8. Ο κεηαθνξέαο εθδίδεη θνξησηηθή θαη φηαλ κεηαθέξεη αγαζά δηθά 

ηνπ. Απφ ηελ ππνρξέσζε απηή εμαηξνχληαη νη δεκφζηεο κεηαθνξηθέο επη-
ρεηξήζεηο. 

9. Ο κεηαθνξέαο, αληί θνξησηηθήο, κπνξεί λα εθδίδεη δηπιφηππε 
απφδεημε γηα κεηαθνξέο απνζθεπψλ πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ηνλ ηαμηδηψ-
ηε ή κηθξνδεκάησλ ή γηα κεηαθνξέο εληφο ηεο αζηηθήο πεξηνρήο ησλ πφ-
ιεσλ ή γηα κεηαθνξέο εκθφξησλ ή θελψλ νρεκάησλ κε πισηά κέζα. 
ηελ απφδεημε απηή, πνπ εθδίδεηαη πξηλ απφ ηελ εθθίλεζε ηνπ κεηαθνξη-
θνχ κέζνπ θαη ην έλα αληίηππφ ηεο παξαδίδεηαη ζηνλ θαηαβάιινληα ην 
θφκηζηξν, αλαγξάθνληαη: 

α) επί κεηαθνξάο απνζθεπψλ, ηνπιάρηζηνλ ην θφκηζηξν, 
β) επί κεηαθνξάο κηθξνδεκάησλ, ηα ζηνηρεία ηνπ θνξησηή θαη ηνπ 

παξαιήπηε, ην είδνο θαηά γεληθή θαηεγνξία, ε πνζφηεηα ησλ αγαζψλ θαη 
ην θφκηζηξν, 

γ) επί αζηηθψλ κεηαθνξψλ, ηα ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο πεξί-

πησζεο β’, ν αξηζκφο ηνπ ζπλνδεπηηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ απνζηνιέα θαη ε 
ψξα εθθίλεζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ, 

δ) επί κεηαθνξάο νρεκάησλ κε πισηά κέζα, ηα ζηνηρεία απηνχ πνπ 
θαηαβάιιεη ην λαχιν θαη ην πνζφ απηνχ. 

10. Ο κεηαθνξέαο, ην κεηαθνξηθφ γξαθείν ή ν δηακεηαθνξέαο εθδί-
δεη δηνξζσηηθφ ζεκείσκα κεηαθνξάο ζε ηξία αληίηππα:

(6)
 α) φηαλ επη-

ζηξέθεη πνζφ θνκίζηξσλ, β) φηαλ θαηά ηελ παξάδνζε ησλ αγαζψλ ζηνλ 
παξαιήπηε δηαπηζησζνχλ πνζνηηθέο δηαθνξέο θαη γ) ζε θάζε πεξίπησζε 
πξαγκαηνπνίεζεο ηεο κεηαθνξάο θαηά ηξφπν, ηφπν θαη ρξφλν δηαθνξε-
ηηθφ απφ απηφλ πνπ αλαγξάθεηαη ζηε θνξησηηθή. ην ζεκείσκα απηφ, 
πνπ ππνγξάθεηαη απφ ην κεηαθνξέα θαη ηνλ παξαιήπηε, γξάθνληαη ηα 
ζηνηρεία ηνπ κεηαθνξέα, ηνπ θνξησηή ή απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε, 
ν αξηζκφο ηεο θνξησηηθήο, ην πνζφ ηεο δηαθνξάο ησλ θνκίζηξσλ, θαζψο 
θαη νη δηαθνξέο πνπ δηαπηζηψζεθαλ. Σν πξψην αληίηππν απνζηέιιεηαη 
ζην θνξησηή ή απνζηνιέα, ην δεχηεξν παξαδίδεηαη ζηνλ παξαιήπηε θαη 
ην ηξίην παξακέλεη σο ζηέιερνο. 

11. Ο κεηαθνξέαο πνπ πξαγκαηνπνηεί δηεζλείο κεηαθνξέο νδηθέο, 

ζηδεξνδξνκηθέο, ζαιάζζηεο ή ελαέξηεο, δχλαηαη λα εθδίδεη γη’ απηέο ηηο 
κεηαθνξέο άιια ηζνδχλακα κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, εθφζνλ απηά 
πξνβιέπνληαη απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο, ζηηο νπνίεο έρεη πξνζρσξήζεη 
θαη ε ρψξα καο. 
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12. Ο κεηαθνξέαο πνπ πξαγκαηνπνηεί ζαιάζζηεο ή ελαέξηεο κεηα-

θνξέο δχλαηαη λα αλαζέηεη ηελ έθδνζε ησλ εγγξάθσλ κεηαθνξάο ζε α-
ληηπξφζσπν ή ζε πξάθηνξα, εθφζνλ πξηλ απφ ηελ αλάζεζε γλσζην-
πνηήζεη ηνχην εγγξάθσο ζηε Γ.Ο.Τ., ζηελ νπνία ππάγεηαη ν αληηπξφζσ-
πφο ηνπ ή ν πξάθηνξάο ηνπ. 

13.
(7)

 Δπί κεηαθνξάο αγαζψλ ελφο θνξησηή κε κεηαθνξηθά κέζα 
δεκφζηαο ρξήζεο, πνπ πξννξίδνληαη λα παξαδνζνχλ ζε πεξηζζφηεξνπο 
απφ έλαλ παξαιήπηεο, κπνξεί λα εθδίδεηαη κία ζπγθεληξσηηθή θνξησηη-
θή θαηά απνζηνιέα γηα θάζε κεηαθνξά, αληί ηεο έθδνζεο θνξησηηθψλ 
θαηά θνξησηή θαη παξαιήπηε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζπλνιηθφ θφκη-
ζηξν θαηαβάιιεηαη ζην κεηαθνξέα απφ ην θνξησηή. ηε ζπγθεληξσηηθή 
θνξησηηθή αλαγξάθνληαη ην νλνκαηεπψλπκν ή ε επσλπκία, ην επάγγει-
κα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ θνξησηή, ν ηφπνο θφξησζεο, ην ζπλνιηθφ θφκη-
ζηξν αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο, ε ρξνλνινγία εθθίλεζεο ηνπ κεηαθν-
ξηθνχ κέζνπ, θαζψο θαη γηα θάζε παξαιήπηε ν αξηζκφο θαη ην είδνο ηνπ 
ζπλνδεπηηθνχ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ, ην είδνο θαηά γεληθή θαηεγνξία, ε 
πνζφηεηα ησλ αγαζψλ πνπ πξννξίδνληαη γη’ απηφλ θαη ν ηφπνο πξννξη-
ζκνχ (εθθφξησζεο). 

14. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ κεηαθνξέ-
αο ζεσξείηαη απηφο πνπ ελεξγεί ηε κεηαθνξά αγαζψλ κε θφκηζηξν, κε 
κεηαθνξηθά κέζα πνπ αλήθνπλ ζ’ απηφλ ή εθκεηαιιεχεηαη απηφο, θαη 
θνξησηήο απηφο πνπ αλαζέηεη ζην κεηαθνξέα ην έξγν ηεο κεηαθνξάο. 
 

                                                
(1) Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 16 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 9§19 ηνπ λ. 2753/1999 θαη 

ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθα-

ηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«2. Σα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα απηνχ, γηα θάζε κεηαθνξά 

ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηνπο ηφπνπο δηάζεζεο κε θνξηεγφ ή κηθηήο ρξήζεο απηνθίλεην ή ηξίθπθιν 

ηδησηηθήο ρξήζεο, ηεξνχλ ζην απηνθίλεην ή ζην ηξίθπθιν βηβιίν εκεξνινγίνπ κεηαθνξάο, ζην 
νπνίν αλαγξάθνπλ ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ παξαιήπηε, ηνλ αξηζκφ ηνπ δειηί-
νπ απνζηνιήο, ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ κεηαθέξνληαη, ηε ρξνλνινγία θαη 

ηελ ψξα εθθίλεζεο γηα θάζε δηαδξνκή. ην εκεξνιφγην κεηαθνξάο κπνξεί λα αλαγξάθεηαη κφλν 
ε ρξνλνινγία θαη ε ψξα εθθίλεζεο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ν αξηζκφο ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο, εθφ-
ζνλ ζ’ απηφ πεξηέρνληαη ηα ινηπά ζηνηρεία.» 

(2) Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 16 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 29§15 
ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Σν εδά-
θην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«5. Ο κεηαθνξέαο κε βάζε ηα έγγξαθα ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4, εθδίδεη θα-
ηά ηελ παξαιαβή ησλ πξνο κεηαθνξά αγαζψλ, γηα θάζε κεηαθνξά, θνξησηηθή θαηά θνξησηή 
θαη παξαιήπηε ζε ηέζζεξα αληίηππα.» 

(3) Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 16 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 29§16 ηνπ λ. 3522/2006 
θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληη-
θαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«6. Σν κεηαθνξηθφ γξαθείν, κε βάζε ηα έγγξαθα ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ απ-
ηνχ, εθδίδεη θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πξνο κεηαθνξά αγαζψλ θνξησηηθή θαηά απνζηνιέα θαη 
παξαιήπηε ζε ηέζζεξα αληίηππα. Σν πξψην αληίηππν ζπλνδεχεη ηα αγαζά θαη επηζηξέθεηαη ζην 

κεηαθνξηθφ γξαθείν, ην δεχηεξν παξαδίδεηαη ζηνλ απνζηνιέα, ην ηξίην έρεη ηελ έλδεημε «Απν-
δεηθηηθφ Γαπάλεο» θαη παξαδίδεηαη ζ' απηφλ πνπ θαηαβάιιεη ηα θφκηζηξα θαη ην ηέηαξην παξα-
κέλεη σο ζηέιερνο. 
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Γηα ηε κεηαθνξά ησλ αγαζψλ ην κεηαθνξηθφ γξαθείν, φηαλ ε θφξησζε γίλεηαη απφ ηηο εγθα-

ηαζηάζεηο ηνπ, εθδίδεη δηπιφηππε θαηάζηαζε απνζηνιήο αγαζψλ, ζηελ νπνία αλαγξάθεη ην 

είδνο θαη ηνπο αξηζκνχο ησλ δεκάησλ, ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα ησλ κεηαθεξνκέλσλ αγαζψλ 
θαη ηνλ ηφπν πξννξηζκνχ ηνπο. Σν έλα αληίηππν ηεο θαηάζηαζεο απηήο παξαδίδεηαη ζην κεηα-
θνξέα γηα ηελ έθδνζε ηεο ζπγθεληξσηηθήο θνξησηηθήο. Δθφζνλ ζηελ θαηάζηαζε επηζπλάπηεηαη 

αληίγξαθν ησλ ηεηξαπιφηππσλ θνξησηηθψλ πνπ εθδφζεθαλ αλαγξάθεηαη κφλν ν αξηζκφο θάζε 
θνξησηηθήο, ην ζπλνιηθφ βάξνο ησλ αγαζψλ πνπ κεηαθέξνληαη θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 
δεκάησλ.» 

(4) ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 16 ε πξφηαζε «θαζψο θαη 
ηνλ Α.Φ.Μ. ηνπ θαηαβάιινληνο ηα θφκηζηξα» πξνζηέζεθε κε ην άξζξνπ 43§36 ηνπ λ. 2214/1994 
θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.1995. 

(5) Ζ πεξίπησζε β’ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 16 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 29§17 
ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Ζ πεξί-
πησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«β) φηαλ ε κεηαθνξά ελεξγείηαη απεπζείαο απφ ηνλ απνζηνιέα ζηνλ παξαιήπηε, θαη’ εληνιή 
κεηαθνξηθνχ γξαθείνπ ή άιινπ ηξίηνπ, ζηε θνξησηηθή αλαγξάθνληαη θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 
εληνιέα,» 

(6) Ζ πξψηε πεξίνδνο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 16 αληηθαηα-
ζηάζεθε κε ην άξζξν 29§18 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ 
λφκνπ απφ 22.12.2006. Ζ πεξίνδνο πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«10. Ο κεηαθνξέαο ή ην κεηαθνξηθφ γξαθείν εθδίδεη δηνξζσηηθφ ζεκείσκα κεηαθνξάο ζε ηξία 
αληίηππα:» 

(7) Ζ παξάγξαθνο 13 ηνπ άξζξνπ 16 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 9§20 ηνπ λ. 2753/1999 

θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληη-
θαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«13. Δπί κεηαθνξάο αγαζψλ ελφο θνξησηή κε θνξηεγά απηνθίλεηα δεκφζηαο ρξήζεο, πνπ 
πξννξίδνληαη λα παξαδνζνχλ ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ παξαιήπηεο, κπνξεί λα εθδίδεηαη κία 

ζπγθεληξσηηθή θνξησηηθή θαηά απνζηνιέα γηα θάζε κεηαθνξά, αληί ηεο έθδνζεο θνξησηηθψλ 
θαηά θνξησηή θαη παξαιήπηε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζπλνιηθφ θφκηζηξν θαηαβάιιεηαη ζην 
κεηαθνξέα απφ ην θνξησηή. ηε ζπγθεληξσηηθή θνξησηηθή αλαγξάθνληαη ην νλνκαηεπψλπκν ή 

ε επσλπκία, ην επάγγεικα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ θνξησηή, ν ηφπνο θφξησζεο, ην είδνο θαη ε 
πνζφηεηα ησλ αγαζψλ πνπ κεηαθέξνληαη, ην ζπλνιηθφ θφκηζηξν αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο, ε 
ρξνλνινγία εθθίλεζεο ηνπ απηνθηλήηνπ, θαζψο θαη γηα θάζε παξαιήπηε ν αξηζκφο ηνπ ζπλνδεπ-

ηηθνχ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ πνπ εθδίδεη ν θνξησηήο, ην νλνκαηεπψλπκν ή ε επσλπκία, ην 
επάγγεικα θαη ε δηεχζπλζή ηνπ, ην είδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ αγαζψλ πνπ πξννξίδνληαη γη’ 
απηφλ θαη ν ηφπνο πξννξηζκνχ (εθθφξησζεο).» 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ’ 
ΔΝΖΜΔΡΩΖ, ΘΔΩΡΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΦΤΛΑΞΖ ΒΗΒΛΗΩΝ 

ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ 
 

Άξζξν 17. 
Υξόλνο ελεκέξωζεο ηωλ βηβιίωλ. 

 
1.

(1)
 Ζ ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ πξψηεο θαη δεχηεξεο θαηεγνξίαο γί-

λεηαη κέρξη ηε δέθαηε πέκπηε (15ε) εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα, απφ ηελ 
έθδνζε ή ιήςε ηνπ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθνχ. 

2. Ζ ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ ηξίηεο θαηεγνξίαο γίλεηαη: 
α)

(2)
 ηνπ ή ησλ εκεξνινγίσλ κέρξη ηε δέθαηε πέκπηε (15ε) εκέξα 

ηνπ επφκελνπ κήλα, απφ ηελ έθδνζε ή ιήςε ηνπ θαηά πεξίπησζε δηθαη-
νινγεηηθνχ θαη επί ηακεηαθψλ πξάμεσλ απφ ηε δηελέξγεηά ηνπο, 

β) ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ εκεξνινγίνπ, φηαλ ηεξείηαη, ηνπ γεληθνχ θα-
ζνιηθνχ θαη ησλ αλαιπηηθψλ θαζνιηθψλ, εληφο ηνπ επνκέλνπ κήλα, θαη 
πξνθεηκέλνπ γηα ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηελ 
εηθνζηή (20ή) ηνπ κεζεπφκελνπ κήλα, 

γ)
(3)

 ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο πνζνηηθά, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ 
ηελ παξαιαβή ή ηελ παξάδνζε ή άιινπ είδνπο δηαθίλεζε ηνπ αγαζνχ. Ζ 
αμία ζπκπιεξψλεηαη κέρξη ηε δεθάηε πέκπηε (15ε) εκέξα ηνπ επφκελνπ 
κήλα απφ ηελ έθδνζε ή ιήςε ηνπ ζηνηρείνπ αμίαο.

(4)
 

δ)
(5)(6)

 Σνπ Μεηξψνπ Πάγησλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ θαη ηνπ ηδηαί-

ηεξνπ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ Πάγησλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ κέρξη ηελ 
πξνζεζκία θιεηζίκαηνο ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

3. ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ιακβάλνληαη 
ζηνηρεία αγνξάο αγαζψλ πξηλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπο ε ελεκέξσζε ησλ 
βηβιίσλ γίλεηαη θαηά ηελ παξαιαβή ησλ αγαζψλ. Δθφζνλ ζην ηέινο ηεο 
ρξήζεο ιακβάλνληαη ζηνηρεία αγνξάο αγαζψλ πνπ δελ έρνπλ αθφκε πα-
ξαιεθζεί, θαηαρσξνχληαη ζρεηηθέο εγγξαθέο ζε ηδηαίηεξεο ζηήιεο ηνπ 
βηβιίνπ αγνξψλ θαη ηνπ βηβιίνπ εζφδσλ - εμφδσλ ή ζε κεηαβαηηθνχο ιν-
γαξηαζκνχο ησλ βηβιίσλ ηξίηεο θαηεγνξίαο, νη νπνίνη ηαθηνπνηνχληαη κε 
ηελ παξαιαβή ησλ αγαζψλ.

(7)
 

4.
(8)

 Σα βηβιία ηνπ Κψδηθα απηνχ, πιελ ησλ πξφζζεησλ βηβιίσλ 
ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 10 θαη ηνπ βηβιίνπ ηερληθψλ πξν-
δηαγξαθψλ, φηαλ δελ ελεκεξψλνληαη ή δελ εθηππψλνληαη ή δελ εγγξάθν-
ληαη ζε ειεθηξνκαγλεηηθά κέζα θαηά πεξίπησζε κέρξη ην ηέινο ηεο επφ-
κελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, είλαη σο λα κελ ηεξήζεθαλ γηα ηε ρξήζε 
πνπ αθνξνχλ. 

5.
(9)

 Όηαλ ζην ππνθαηάζηεκα ηεξνχληαη ηδηαίηεξα βηβιία, ηα δεδνκέ-

λα ηνπο κεηαθέξνληαη ζηα βηβιία ηεο έδξαο: 
α) Σν αξγφηεξν κέρξη ηε δέθαηε πέκπηε (15ε) εκέξα ηνπ κήλα π-

πνβνιήο ησλ θαηά πεξίπησζε θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, φηαλ ζε απηφ 
ηεξνχληαη βηβιία πξψηεο θαη δεχηεξεο θαηεγνξίαο, 
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β) γηα ηνλ ππφρξεν ηήξεζεο βηβιίσλ ηξίηεο θαηεγνξίαο φηαλ ζην 

ππνθαηάζηεκα ηεξνχληαη βηβιία απφ ηα νπνία εμάγεηαη απηνηειέο ινγη-
ζηηθφ απνηέιεζκα εληφο ηεο πξνζεζκίαο ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ, φ-
ηαλ ζην ππνθαηάζηεκα ηεξνχληαη βηβιία απφ ηα νπνία δελ εμάγεηαη απην-
ηειέο ινγηζηηθφ απνηέιεζκα κέρξη ηε δέθαηε πέκπηε (15ε) εκέξα ηνπ 
επφκελνπ κήλα εθείλνπ πνπ αθνξνχλ νη πξάμεηο ή νη ζπλαιιαγέο. 

6. Με γλσζηνπνίεζε ζηνλ πξντζηάκελν Γ.Ο.Τ. ηεο έδξαο παξαηεί-

λεηαη γηα κία θνξά εληφο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ε πξνζεζκία ελε-
κέξσζεο ησλ βηβιίσλ πνπ νξίδεηαη απφ ηηο παξαγξάθνπο 1, 2 πεξηπηψ-
ζεηο α’, β’, θαη γ’ θαη 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ κέρξη πελήληα εκέξεο θαη φρη 
πέξαλ απφ ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδή-
καηνο ή ην ρξφλν θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ φηαλ ηεξνχληαη βηβιία Γ’ 
θαηεγνξίαο. Με έγθξηζε ηνπ πξντζηακέλνπ Γ.Ο.Τ. θαη κε ηηο ίδηεο πξνυ-
πνζέζεηο ε αλσηέξσ πξνζεζκία ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ κπνξεί λα 
παξαηαζεί θαη πέξαλ ησλ πελήληα εκεξψλ ή θαη γηα θάζε επφκελε, πέ-
ξαλ ηεο πξψηεο θνξάο, εληφο ηεο ίδηαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ.

(10)
 Ζ 

παξάηαζε απηή δε ζπλεπάγεηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ ππνβνιήο 
ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ή θαηαζηάζεσλ. 

7. Ζ πνζνηηθή θαηαγξαθή ησλ απνζεκάησλ, ηδίσλ θαη ηξίησλ, ζην 
βηβιίν απνγξαθψλ ή ζε θαηαζηάζεηο γίλεηαη κέρξη ηελ εηθνζηή (20ε) εκέ-
ξα ηνπ κεζεπφκελνπ απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ κήλα. 

Δπί λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ. 2238/1994 πνπ 
έρνπλ ηεζεί ζε εθθαζάξηζε, ε θαηαγξαθή ησλ απνζεκάησλ γίλεηαη κέρξη 
ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο.

(11)
 

8. Οη πξάμεηο ηνπ ηζνινγηζκνχ, θαζψο θαη ην θιείζηκν απηνχ, πεξα-
ηνχληαη: α) εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφ-
δνπ, γηα ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, πξνζσπηθέο εηαηξείεο, εηαηξείεο πεξη-
σξηζκέλεο επζχλεο, θνηλνπξαμίεο, θνηλσλίεο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη 
αζηηθέο εηαηξείεο, β) εληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεη-
ξηζηηθήο πεξηφδνπ, γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, 
θαζψο θαη γηα ηηο δεκφζηεο, δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο επηρεηξήζεηο.

(12)
 γ) 

εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, γηα ηηο αι-
ινδαπέο επηρεηξήζεηο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εθκεηαιιεχνληαη πνλην-
πφξα πινία. 

Οη παξαπάλσ πξνζεζκίεο δελ κπνξνχλ λα ππεξβνχλ ηελ πξνζε-
ζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 

9. Ζ ελεκέξσζε ηνπ εκεξνινγίνπ κεηαθνξάο γίλεηαη πξηλ απφ ηελ 
εθθίλεζε ηνπ απηνθηλήηνπ. 

10. Ζ ελεκέξσζε ησλ πξφζζεησλ βηβιίσλ γίλεηαη: 
α) ηνπ βηβιίνπ πνζνηηθήο παξαιαβήο, κε ηελ παξαιαβή ησλ αγα-

ζψλ, 
β)

(13)
 ηνπ βηβιίνπ θίλεζεο πειαηψλ (πφξηαο), κε ηελ είζνδν ηνπ πε-

ιάηε κε αλαγξαθή θαη ηεο πηζαλήο εκεξνκελίαο αλαρψξεζήο ηνπ, 
γ) ηνπ κεηξψνπ καζεηψλ, κε ηελ εγγξαθή ηνπ καζεηή, 
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δ)
(14)

 ηνπ βηβιίνπ επελδχζεσλ κέρξη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο 

δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ή θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ φηαλ 
ηεξνχληαη βηβιία Γ’ θαηεγνξίαο, 

ε)
(15)

 ηνπ βηβιίνπ αζζελψλ κε ηελ είζνδν θαη έμνδν ηνπ αζζελή θαη 

εληφο ηεο επνκέλεο κε ηα ινηπά δεδνκέλα, 
ζη) ηνπ βηβιίνπ κεξηδνινγίνπ γηαηξψλ εληφο ηεο επφκελεο ηεο εηδη-

θήο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ηνπ αζζελή, 
δ) ηνπ βηβιίνπ επίζθεςεο αζζελψλ, κφιηο ηειεηψζεη ε εμέηαζε θαη 

πξηλ ηελ απνρψξεζε ηνπ αζζελή, 
ε) ηνπ βηβιίνπ πειαηψλ, κφιηο αξρίζεη ε παξνρή ππεξεζίαο, 
ζ) ηνπ βηβιίνπ εθπαηδεπνκέλσλ νδεγψλ, κε ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε 

ηνπ καζήκαηνο ή ηεο εμέηαζεο, 
η)

(16)
 ηνπ βηβιίνπ επίζθεςεο αζζελψλ ησλ γηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ 

κε ηελ είζνδν ηνπ αζζελή ζην ρψξν ηεο εμέηαζεο, 
ηα) ηνπ βηβιίνπ απνζήθεπζεο, εληφο ηεο κεζεπφκελεο ηεο εηζαγσ-

γήο θαη εμαγσγήο ησλ αγαζψλ, 
ηβ)

(17)
 Σνπ βηβιίνπ ζηάζκεπζεο κε ηελ είζνδν θαη έμνδν ηνπ νρήκα-

ηνο. 
ηγ)

(18)
 ηνπ βηβιίνπ εηζεξρνκέλσλ, φηαλ ην φρεκα εηζέιζεη θαη ζηαζ-

κεχζεη ζηνλ θχξην ρψξν ηνπ ζπλεξγείνπ θαη απνρσξήζεη ν νδεγφο ηνπ ή 
αξρίζεη ε εξγαζία επηζθεπήο θαη κε ηελ έμνδν ηνπ νρήκαηνο, 

ηδ)
(19)

 ηνπ βηβιίνπ θίλεζεο νρεκάησλ κε ηελ αλαρψξεζε θαη επη-
ζηξνθή θάζε νρήκαηνο, γηα νπνηνλδήπνηε ζθνπφ, 

ηε) ηνπ βηβιίνπ δηάζεζεο ιαρείσλ, κε ηελ παξαιαβή ησλ ιαρείσλ 
θάζε θιήξσζεο. 

ηζη.
(20)

 Σνπ βηβιίνπ εηζεξρνκέλσλ, ηεο πεξίπησζεο ηγ’ ηεο παξα-
γξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10, κε ηελ είζνδν θαη έμνδν ηνπ ζθάθνπο 

ηδ.
(21)

 Σνπ βηβιίνπ πειαηψλ, ηεο πεξίπησζεο ηδ’ ηεο παξαγξάθνπ 5 
ηνπ άξζξνπ 10, κε ηελ έλαξμε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο 

ηε)
(22)

 ηνπ βηβιίνπ κεηαρεηξηζκέλσλ αγαζψλ κε ηελ παξαιαβή θαη 

παξάδνζε απηψλ, 
ηζ)

(23)
 Σνπ βηβιίνπ ζηάζκεπζεο ή θχιαμεο ζθαθψλ, ηεο πεξίπησζεο 

ηζη' ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10, κε ηελ είζνδν θαη έμνδν ηνπ ζθά-
θνπο 

θ)
(24)

 Σνπ βηβιίνπ έξγσλ, ησλ εθκεηαιιεπηψλ απηνθηλνχκελσλ κε-
ραλεκάησλ έξγσλ ηεο πεξίπησζεο ηδ’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10, 
κε ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ θαη ζε πεξίπησζε σξηαίαο ακνηβήο κε ηελ έλαξ-
με θαη ιήμε ηεο εξγαζίαο 

θα)
(25)

 ηνπ βηβιίνπ ή δειηίνπ εληνιψλ κε ηελ ιήςε ηεο εληνιήο. 
θβ)

(26)
 ηνπ βηβιίνπ επηζθεπήο αγαζψλ κε ηελ παξαιαβή ησλ αγα-

ζψλ. 
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(1) Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 17 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 9§21 ηνπ λ. 2753/1999 θαη 

ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2000. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθαηα-

ζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«1. Ζ ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ πξψηεο θαη δεχηεξεο θαηεγνξίαο γίλεηαη εληφο δεθαπέληε (15) 

εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ή ιήςε ηνπ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθνχ.» 

(2) Ζ πεξίπησζε α’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 17 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 9§21 
ηνπ λ. 2753/1999 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2000. Ζ πεξί-
πησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«2. Ζ ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ ηξίηεο θαηεγνξίαο γίλεηαη: 
α) ηνπ ή ησλ εκεξνινγίσλ εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ, απφ ηελ έθδνζε ή ηε ιήςε ηνπ θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθνχ θαη επί ηακεηαθψλ πξάμεσλ απφ ηε δηελέξγεηά ηνπο,» 

(3) Ζ πεξίπησζε γ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 17 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 9§21 
ηνπ λ. 2753/1999 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2000. Ζ πεξί-
πησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«γ) ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο πνζνηηθά, εληφο νθηψ (8) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ή ηελ παξά-
δνζε ή άιινπ είδνπο δηαθίλεζε ηνπ αγαζνχ. Ζ αμία ζπκπιεξψλεηαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ 
απφ ηε ιήςε ή ηελ έθδνζε ηνπ ζηνηρείνπ αμίαο.» 

(4) Σν δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο γ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 17 αληηθαηαζηάζεθε 
κε ην άξζξν 20§7 ηνπ λ. 3296/2004 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξνπ 33 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 
1.1.2005. Σν εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Ζ αμία ζπκπιεξψλεηαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ή ηελ έθδνζε ηνπ ζηνηρείνπ α-
μίαο,» 

(5) Ζ πεξίπησζε δ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 17 θαηαξγήζεθε θαη ε πεξίπησζε ε’ αλα-

ξηζκήζεθε ζε πεξίπησζε δ’ κε ην άξζξν 30§1 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006 θαη θαηαιακβάλνπλ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 
αξρίδνπλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά. Ζ πεξίπησζε πνπ θαηαξγήζεθε είρε σο εμήο: 

«δ) ηνπ εκεξνινγίνπ πνπ πεξηέρεη ηηο εγγξαθέο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο (νκάδα 9) ηνπ Δι-

ιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ (Π.Γ. 1123/1980), εληφο ηνπ επφκελνπ κήλα ηεο πεξηφδνπ 
πνπ αθνξνχλ.

(α)
 

Δηδηθά, γηα ηηο εγγξαθέο ηεο ηειεπηαίαο πεξηφδνπ ηεο ρξήζεο, ην εκεξνιφγην κπνξεί λα ελε-

κεξψλεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ κεζεπφκελνπ κήλα απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ.
(β)

 
(α)

 Σν πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο δ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 17 είρε αληηθαηαζηα-
ζεί κε ην άξζξν 9§21 ηνπ λ. 2753/1999 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ 

απφ 1.1.2000. Σν εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«δ) Σνπ εκεξνινγίνπ πνπ πεξηέρεη ηηο εγγξαθέο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο (νκάδα 9), ηνπ Δι-

ιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ (Π.Γ. 1123/1980), εληφο ηνπ επφκελνπ κήλα.» 

Σν πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο δ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 17 είρε πξνζηεζεί κε ην 
άξζξν 9§1 ηνπ π.δ. 134/1996 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ ίδηνπ π.δ. απφ ηελ έλαξ-
με ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πνπ αξρίδεη ηελ 1.1.1997 θαη κεηά. 

(β)
 Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο δ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 17 είρε πξνζηεζεί 

κε ην άξζξν 4§1 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 
1.1.2003. 

(6) Ζ πεξίπησζε ε’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 17, πνπ αλαξηζκήζεθε ζε πεξίπησζε δ’, 
είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 12§2 ηνπ λ. 3301/2004 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ 
ίδηνπ λφκνπ απφ 23.12.2004. Ζ πεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«ε) Σνπ κεηξψνπ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κέρξη ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζν-
ινγηζκνχ.» 

Ζ πεξίπησζε ε’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 17 είρε πξνζηεζεί κε ην άξζξν 4§1 ηνπ λ. 

3052/2002 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. 
(7) Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 17 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 4§2 

ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Σν εδάθην 

πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«Δθφζνλ ηεξνχληαη βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο θαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο ιακβάλνληαη ζηνηρεία 

αγνξάο αγαζψλ πνπ δελ έρνπλ αθφκε παξαιεθζεί, θαηαρσξνχληαη ζρεηηθέο εγγξαθέο ζε κεηα-

βαηηθνχο ινγαξηαζκνχο, νη νπνίνη ηαθηνπνηνχληαη κε ηελ παξαιαβή ησλ αγαζψλ.» 
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(8) Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 17 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 30§2 ηνπ λ. 3522/2006 θαη 

ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθα-

ηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«4. Σα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα απηνχ, κε εμαίξεζε ην Γεκφ-

ζην, θαηαρσξνχλ ζηα βηβιία πνπ νξίδνληαη απφ άιιεο δηαηάμεηο ή απφ ηα θαηαζηαηηθά ηνπο εληφο 

δέθα πέληε (15) εκεξψλ ηηο αγνξέο θαη πσιήζεηο αγαζψλ, ηηο δαπάλεο γηα ππεξεζίεο πνπ ηνπο 
παξέρνπλ ηξίηνη θαη ηηο ακνηβέο γηα ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ απηά πξνο ηξίηνπο, θαζψο θαη 
ηνπο ιεμηπξφζεζκνπο θαη απαηηεηνχο ηφθνπο απφ δάλεηα ή πηζηψζεηο.» 

(9) Ζ θξάζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 17 πνπ αληηθαζίζηαηαη κε 
ην άξζξν 19§23 ηνπ λ.3842/2010 θαη ηζρχεη απφ 01.06.2010, είρε σο εμήο: «Σα δεδνκέλα ησλ 
βηβιίσλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο κεηαθέξνληαη ζηα βηβιία ηεο έδξαο:». 

Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 17 είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 9§21 ηνπ λ. 2753/1999 θαη 
ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2000. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθαηα-
ζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«5. Σα δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο κεηαθέξνληαη ζηα βηβιία ηεο έδξαο: 
α)

(α)
 Σν αξγφηεξν εληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ θαηά πεξίπησζε θνξνινγηθψλ δειψ-

ζεσλ φηαλ ζ’ απηφ ηεξνχληαη βηβιία πξψηεο θαη δεχηεξεο θαηεγνξίαο, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 17 
β. Γηα ηνλ ππφρξεν ηήξεζεο βηβιίσλ ηξίηεο θαηεγνξίαο, φηαλ ζην ππνθαηάζηεκα ηεξνχληαη 

βηβιία απφ ηα νπνία εμάγεηαη απηνηειέο ινγηζηηθφ απνηέιεζκα εληφο ηεο πξνζεζκίαο ζχληαμεο 

ηνπ ηζνινγηζκνχ, φηαλ ζην ππνθαηάζηεκα ηεξνχληαη βηβιία απφ ηα νπνία δελ εμάγεηαη απηνηε-
ιέο ινγηζηηθφ απνηέιεζκα εληφο ησλ πξψησλ είθνζη (20) εκεξψλ ηνπ επφκελνπ κήλα εθείλνπ 
πνπ αθνξνχλ νη πξάμεηο ή νη ζπλαιιαγέο θαη επί κεραλνγξαθηθήο ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ ηνπ 

θεληξηθνχ εληφο ησλ πξψησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ ηνπ επφκελνπ κήλα.
(β) 

ηελ πεξίπησζε πνπ ζην ππνθαηάζηεκα ηεξείηαη εκεξήζην θχιιν ζπλαιιαγψλ, εληφο δεθα-
πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ αθνξά.» 

(α)
 Ζ πεξίπησζε α’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 17 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 9§2 ηνπ 

π.δ. 134/1996 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ ίδηνπ π.δ. απφ 1.8.1996. Ζ πεξίπησζε 
πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«α) ην αξγφηεξν εληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ θαηά πεξίπησζε θνξνινγηθψλ δειψ-

ζεσλ, φηαλ ζ' απηφ ηεξνχληαη βηβιία πξψηεο θαη δεχηεξεο θαηεγνξίαο,» 
(β)

 Σν πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο β’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 17 αληηθαηαζηάζεθε 
κε ην άξζξν 43§15 ηνπ λ. 2214/1994 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 

11.5.1994. Σν εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«β) γηα ηνλ ππφρξεν ηήξεζεο βηβιίσλ ηξίηεο θαηεγνξίαο εληφο ηεο πξνζεζκίαο ζχληαμεο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ, φηαλ ζ’ απηφ ηεξνχληαη βηβιία απφ ηα νπνία εμάγεηαη απηνηειέο ινγηζηηθφ απνηέ-

ιεζκα, ή εληφο ησλ πξψησλ είθνζη (20) εκεξψλ ηνπ επφκελνπ κήλα εθείλνπ πνπ αθνξνχλ νη 
πξάμεηο ή νη ζπλαιιαγέο, φηαλ ζ’ απηφ ηεξνχληαη βηβιία απφ ηα νπνία δελ εμάγεηαη απηνηειέο 
ινγηζηηθφ απνηέιεζκα.» 

(10) Σα δχν πξψηα εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 17 πνπ αληηθαζίζηαληαη κε ην άξ-
ζξν 19§24 ηνπ λ.3842/2010 θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 
01.06.2010, είραλ σο εμήο: «Δθφζνλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη, ν πξντζηάκελνο Γ.Ο.Τ. κπνξεί 

κε έγθξηζή ηνπ λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ πνπ νξίδεηαη απφ ηηο 
παξαγξάθνπο 1, 2 πεξηπηψζεηο α’, β’ θαη γ’ θαη 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ κέρξη πελήληα εκέξεο θαη 
φρη πέξαλ απφ ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ή ην ρξφλν 

θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ φηαλ ηεξνχληαη βηβιία Γ’ θαηεγνξίαο. Με ζχκθσλε γλψκε ηνπ 
αξκφδηνπ επηζεσξεηή θαη κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο ε αλσηέξσ πξνζεζκία ελεκέξσζεο ησλ 
βηβιίσλ κπνξεί λα παξαηαζεί θαη πέξαλ ησλ πελήληα εκεξψλ». 

Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 17 είρε αληηθαηαζηαζεί κε δχν λέα εδάθηα 
κε ην άξζξν 30§3 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 
22.12.2006. Σν εδάθην πνπ είρε αληηθαηαζηαζεί είρε σο εμήο: 

«Δθφζνλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη, ν πξντζηάκελνο Γ.Ο.Τ. κπνξεί κε έγθξηζή ηνπ λα παξα-
ηείλεη ηελ πξνζεζκία ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ πνπ νξίδεηαη απφ ηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 4 θαη 5 
πεξίπησζε β’ ηνπ άξζξνπ απηνχ, κέρξη πελήληα εκέξεο.» 

(11) Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 17 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 4§3 ηνπ 
λ. 3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. 
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(12) Ζ θξάζε «θαζψο θαη γηα ηηο δεκφζηεο, δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο επηρεηξήζεηο.» ζην ηέινο 

ηεο πεξίπησζεο β’ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 17 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 4§4 ηνπ λ. 

3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. 
(13) Ζ πεξίπησζε β’ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 17 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 4§5 

ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ πεξί-

πησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«β) ηνπ βηβιίνπ θίλεζεο πειαηψλ (πφξηαο), κε ηελ είζνδν ηνπ πειάηε,» 

(14) Ζ πεξίπησζε δ’ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 17 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 30§4 

ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Ζ πεξί-
πησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«δ) Σνπ βηβιίνπ ζπλδξνκεηψλ εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ εγγξαθή ηνπ ζπλδξνκεηή.» 

Πξνεγνχκελα, ε πεξίπησζε απηή είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 20§8 ηνπ λ. 3296/2004 θαη 
ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2005. Ζ πεξίπησζε πνπ αληηθαηα-
ζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«δ) ηνπ βηβιίνπ ζπλδξνκεηψλ κε ηελ εγγξαθή θαη φρη πέξαλ απφ ηελ έλαξμε ηεο παξνρήο 
ππεξεζίαο,» 

Πξνεγνχκελα, ε πεξίπησζε απηή είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 4§5 ηνπ λ. 3052/2002 θαη 

ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ πεξίπησζε πνπ αληηθαηα-
ζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«δ) ηνπ βηβιίνπ εηζφδνπ θαη εμφδνπ αζζελψλ, κε ηελ είζνδν θαη έμνδν ηνπ αζζελή,» 

(15) Ζ πεξίπησζε ε’ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 17 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 4§5 
ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ πεξί-
πησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«ε) ηνπ βηβιίνπ αζζελψλ εληφο ηεο επφκελεο απφ ηελ είζνδν, ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 
λνζειείαο θαη ηελ αιιαγή ηεο ζέζεο,» 

(16) Ζ πεξίπησζε η’ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 17 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 4§5 
ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ πεξί-

πησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«η) ηνπ βηβιίνπ πξέζζαο, κε ηελ δεκαηνπνίεζε,» 
(17) Ζ πεξίπησζε ηβ’ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 17 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 9§3 

ηνπ π.δ. 134/1996 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ ίδηνπ π.δ. απφ 1.8.1996. Ζ πεξίπησ-
ζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«ηβ) ηνπ βηβιίνπ ζηάζκεπζεο κε ηελ είζνδν θαη έμνδν ηνπ απηνθηλήηνπ,» 

(18) Ζ πεξίπησζε ηγ’ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 17 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 30§4 
ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Ζ πεξί-
πησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«ηγ) Σνπ βηβιίνπ εηζεξρνκέλσλ, κε ηελ είζνδν ή έμνδν ηνπ νρήκαηνο.» 
Πξνεγνχκελα, ε πεξίπησζε απηή είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 9§3 ηνπ π.δ. 134/1996 θαη 

ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ ίδηνπ π.δ. απφ 1.8.1996. Ζ πεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηά-

ζεθε είρε σο εμήο: 
«ηγ) ηνπ βηβιίνπ εηζεξρνκέλσλ, κε ηελ είζνδν ή έμνδν ηνπ απηνθηλήηνπ,» 
(19) Ζ πεξίπησζε ηδ’ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 17 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 4§5 

ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ πεξί-
πησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«ηδ) ηνπ βηβιίνπ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ, εληφο ηεο επφκελεο εκέξαο απφ ηελ θαηάξηηζε 

ηνπ ζπκβνιαίνπ, ησλ βηβιίσλ αθχξσζεο αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ, δειψζεσλ επέιεπζεο 
θηλδχλσλ θαη αληαζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ, εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θαηάξηηζεο 
ησλ πξάμεσλ απηψλ,» 

(20) Ζ πεξίπησζε ηζη’ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 17 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 43§14 
ηνπ λ. 2214/1994 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξνπ 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.1995. 

(21) Ζ πεξίπησζε ηδ’ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 17 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 43§14 ηνπ 

λ. 2214/1994 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.1995. 
(22) Ζ πεξίπησζε ηε’ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 17 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 30§4 

ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Ζ πεξί-

πησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«ηε. Σνπ βηβιίνπ παξαγγειηψλ ηεο πεξίπησζεο ηε’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10, κε ηε 

ιήςε ηεο παξαγγειίαο» 
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Ζ πεξίπησζε απηή είρε πξνζηεζεί κε ην άξζξν 43§14 ηνπ λ. 2214/1994 θαη ίζρπζε ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.1995. 

(23) Ζ πεξίπησζε ηζ’ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 17 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 9§3 
ηνπ π.δ. 134/1996 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ ίδηνπ π.δ. απφ 1.8.1996. Ζ πεξίπησ-
ζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«ηζ. Σνπ βηβιίνπ ζηάζκεπζεο ζθαθψλ, ηεο πεξίπησζεο ηζη' ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 
10, κε ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν ηνπ ζθάθνπο» 

Ζ πεξίπησζε απηή είρε πξνζηεζεί κε ην άξζξν 43§14 ηνπ λ. 2214/1994 θαη ίζρπζε ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, απφ 1.1.1995. 
(24) Ζ πεξίπησζε θ’ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 17 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 9§3 ηνπ 

π.δ. 134/1996 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ ίδηνπ π.δ. απφ 1.8.1996. 

(25) Ζ πεξίπησζε θα’ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 17 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 4§5 ηνπ 
λ. 3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. 

(26) Ζ πεξίπησζε θβ’ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 17 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 30§4 ηνπ 

λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. 
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Άξζξν 18. 
Σξόπνο ελεκέξωζεο ηωλ βηβιίωλ 

θαη έθδνζεο ηωλ ζηνηρείωλ. 
 
1. Ζ θαηαρψξεζε ζηα βηβιία θαη ζηα ζηνηρεία γίλεηαη ρεηξνγξάθσο 

κε κειάλε ή κε ρξήζε Ζ/Τ ή κε άιιε κεραλή, ρσξίο θελά δηαζηήκαηα 
επεγγξαθέο, παξαπνκπέο ζην πεξηζψξην ή μέζκαηα. ε πεξίπησζε 
δηφξζσζεο ή δηαγξαθήο ην πνζφ θαη ην θείκελν πνπ δηνξζψλεηαη ή δηα-
γξάθεηαη πξέπεη λα δηαβάδεηαη κε επρέξεηα. 

2. Κάζε εγγξαθή ζηα βηβιία, πνπ αθνξά ζπλαιιαγή ή άιιε πξάμε 
ηνπ ππφρξενπ, πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα απηνχ ή ζε δεκφζηα έγγξαθα ή ζε άιια πξφ-
ζθνξα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

Δηδηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπλαιιαγήο απφ ην ιήπηε θνξνινγη-
θνχ ζηνηρείνπ πνπ αθνξά αγνξά αγαζψλ ή ιήςε ππεξεζηψλ αμίαο ηξηψλ 
ρηιηάδσλ (3.000) επξψ θαη άλσ απαηηείηαη ε ηκεκαηηθή ή νιηθή εμφθιεζε 
λα γίλεηαη κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ή κε επηηαγή έθδνζεο ηνπ ιή-
πηε ηνπ ζηνηρείνπ. ε πεξίπησζε εθρψξεζεο επηηαγψλ ηξίησλ εθδίδεηαη 
άκεζα ινγηζηηθή απφδεημε εθρψξεζεο αμηνγξάθσλ ζηελ νπνία αλαγξά-
θνληαη ηα ζηνηρεία ησλ εθρσξνχκελσλ επηηαγψλ.

 (1) 

Καη’ εμαίξεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην πξνεγνχκελν εδάθην, επη-
ηξέπεηαη ν ζπκςεθηζκφο ακνηβαίσλ αληαπαηηήζεσλ κεηαμχ κεηξηθήο ε-
ηαηξείαο θαη ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ.

(2) 

Με επηηαγή ηνπ αγνξαζηή ή κε θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ 
απνθιεηζηηθά θαη κφλν εμνθινχληαη επίζεο κεξηθά ή νιηθά θαη ηα θνξν-
ινγηθά ζηνηρεία αμίαο ρηιίσλ (1.000) επξψ θαη άλσ, πνπ αθνξνχλ αγνξέο 
αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ πξφζσπν πνπ παξάγεη ηα πξντφληα απηά, 
θαζψο επίζεο θαη ην πνζφ πνπ απνδίδεηαη απφ ηνλ αληηπξφζσπν ζηνλ 
εληνιέα, επίζεο πξφζσπν πνπ παξάγεη ηα σο άλσ αγξνηηθά πξντφληα, 
γηα ηηο δηελεξγεζείζεο πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ απηψλ γηα ινγαξηαζκφ 
ηνπ, κε βάζε ηελ εθθαζάξηζε ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κψ-
δηθα απηνχ κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο δηθαηνχκελεο πξνκήζεηαο.

 (3)
 

3. Σα ζηνηρεία εθδίδνληαη ρεηξφγξαθα κε κειάλε ή κε ρξήζε Ζ/Τ ή 

κε άιιε κεραλή ηνπιάρηζηνλ δηπιφηππα ή ζε φζα αληίηππα νξίδνληαη 
απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα απηνχ, θαηά πεξίπησζε, κε ρξήζε ρεκηθνχ 
ράξηε, απνθιεηφκελεο ηεο ρξήζεο δίπηπρσλ ή ηξίπηπρσλ εληχπσλ, κε 
εμαίξεζε ηα εηζηηήξηα κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ζεακάησλ. Σν έλα αληίηπ-
πν παξαδίδεηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν, ν νπνίνο έρεη 
ππνρξέσζε λα δεηά θαη λα ην ιακβάλεη, ην δε άιιν αληίηππν παξακέλεη 
ζηνλ εθδφηε σο ζηέιερνο. 

4. Ο επηηεδεπκαηίαο κπνξεί, γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζπλαιιαγψλ ή γηα 
νξγαλσηηθνχο ιφγνπο, λα εθδίδεη ηα θνξνινγηθά ηνπ ζηνηρεία ζε πεξηζ-
ζφηεξα αληίηππα, εθφζνλ ζε θάζε αληίηππν αλαγξάθεηαη κε ζθξαγίδα ή 
εληχπσο ν πξννξηζκφο ηνπ. Δηδηθά αλ πξφθεηηαη γηα ζηνηρείν δηαθίλεζεο 
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αγαζψλ ζηα επηπιένλ εθδηδφκελα αληίηππα αλαγξάθεηαη θάησ απφ ηνλ 
ηίηιν ηνπ ζηνηρείνπ ε έλδεημε «Γελ απνηειεί ζπλνδεπηηθφ κεηαθνξάο». 

Δπίζεο κπνξεί ζην πεξηερφκελν ησλ ζηνηρείσλ λα πξνζζέηεη θαη 
νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν θξίλεη αλαγθαίν. 

5. Όια ηα ζηνηρεία θέξνπλ εληχπσο ή κε ζθξαγίδα ηνλ ηίηιν ηνπο, 
ην νλνκαηεπψλπκφ ή ηελ επσλπκία, ην επάγγεικα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 
ππφρξενπ ζε έθδνζε, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ηεο έδξαο. 

ηα ζηνηρεία ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο αλαγξάθεηαη θαη ε δηεχζπλζε 
ηεο έδξαο κε εμαίξεζε ηηο απνδείμεηο πνπ εθδίδνληαη απφ θνξνινγηθή 
ηακεηαθή κεραλή. 

6. Σα βηβιία πνπ ηεξνχληαη ζε θηλεηά θχιια θαη φια ηα ζηνηρεία θέ-

ξνπλ εληαία αξίζκεζε, ηνπιάρηζηνλ θαηά δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, ε νπνία 
κπνξεί λα επαλαιεθζεί κέζα ζηελ ίδηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν κε γλσ-
ζηνπνίεζε

(4)
 ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. 

Ζ γλσζηνπνίεζε
(4)

 απηή δελ απαηηείηαη γηα ηηο απνδείμεηο πνπ εθδί-
δνληαη απφ θνξνινγηθή ηακεηαθή κεραλή. 

Δπηηξέπεηαη κεηά απφ γλσζηνπνίεζε ζηνλ αξκφδην πξντζηάκελν 
ηεο Γ.Ο.Τ. ε ρξεζηκνπνίεζε ζπγρξφλσο πεξηζζφηεξσλ ζεηξψλ γηα θάζε 
είδνο ζηνηρείνπ, θαζψο θαη γηα ηα πξφζζεηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 5 
ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κψδηθα απηνχ γηα ηε δηαξθή παξνρή ππεξεζίαο, κε 
ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ζηνηρεία θέξνπλ δηαθξηηηθφ ζεηξάο θαη ηα βηβιία 
ζεσξνχληαη κε ηελ έλδεημε «Γηαξθήο παξνρή ππεξεζίαο».

(5)
 

7. ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφ αλαγξάθεηαη ν 

ηφπνο θαη ε εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο. Δπίζεο επηηξέπεηαη λα θέξνπλ 
ρεηξφγξαθε ή κεραλνγξαθηθή ππνγξαθή ηνπ εθδφηε ηνπο ή πξνζψπνπ 
πνπ νξίζηεθε απφ απηφλ.

(6)
 

8. Δπηηξέπεηαη, γηα ηα αγαζά θαη ηνπο ηίηινπο ησλ ινγαξηαζκψλ, ε 

ρξήζε θσδηθψλ αξηζκψλ ζηελ ηήξεζε ησλ βηβιίσλ θαη ζηελ έθδνζε ησλ 
ζηνηρείσλ εζσηεξηθήο δηαθίλεζεο, θαζψο θαη ζηελ έθδνζε ησλ απνδεί-
μεσλ ιηαληθήο πψιεζεο, φηαλ ηεξείηαη βηβιίν απνζήθεο θαη νη απνδείμεηο 
απηέο εθδίδνληαη κε ηε ρξήζε θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο. Δπίζεο 
επηηξέπεηαη ε ρξήζε θσδηθψλ αξηζκψλ ζηελ έθδνζε θαη ησλ ινηπψλ 
ζηνηρείσλ αμίαο ή δηαθίλεζεο, εθφζνλ ζε νπνηνδήπνηε ρψξν ηνπ ίδηνπ 
ζηνηρείνπ πεξηγξάθεηαη ην είδνο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ. Ζ 
επρέξεηα ηεο ρξήζεο θσδηθψλ αξηζκψλ παξέρεηαη εθφζνλ ηεξείηαη ζεσ-
ξεκέλν κεηξψν θσδηθήο αξίζκεζεο ή νη θσδηθνί αξηζκνί θαηαρσξνχληαη 
ζε άιιν ζεσξεκέλν βηβιίν. 

Καη' εμαίξεζε, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη δηεζλέο θσδηθνιφγην, επηηξέπε-
ηαη ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία ε αλαγξαθή ηνπ είδνπο ησλ αγαζψλ θαηά γε-
ληθή θαηεγνξία, κε αλαγξαθή θαη ηνπ αληίζηνηρνπ θσδηθνχ αξηζκνχ ν ν-
πνίνο εμεηδηθεχεη ην είδνο ηνπ αγαζνχ.

(7)
 

9.
(8)

 Σν βάξνο ηεο απφδεημεο ηεο ζπλαιιαγήο θέξεη ηφζνλ ν εθδφ-
ηεο, φζνλ θαη ν ιήπηεο ηνπ ζηνηρείνπ, νη νπνίνη δηθαηνχληαη λα επηβε-
βαηψλνπλ ηα αλαγθαία ζηνηρεία ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ απφ ηε δήισζε 
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έλαξμεο εξγαζηψλ ή απφ άιιν πξφζθνξν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν, επηθπ-
ιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ πεξί θνξνινγηθνχ απνξξήηνπ, ηα νπνία νη 
ζπκβαιιφκελνη ππνρξενχληαη εθαηέξσζελ λα παξέρνπλ, θέξνληαο ν θα-
ζέλαο θαη ηελ επζχλε γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρεη 

                                                
(1) Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 18 πνπ αληηθαζίζηαηαη κε ην άξζξν 

19§25.α ηνπ λ.3842/2010 θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 92 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 01.06.2010, είρε σο 

εμήο: 
 «Δηδηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπλαιιαγήο απφ ην ιήπηε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ πνπ αθνξά 

αγνξά αγαζψλ ή ιήςε ππεξεζηψλ αμίαο 15.000 επξψ θαη άλσ απαηηείηαη ε ηκεκαηηθή ή νιηθή 

εμφθιεζε λα γίλεηαη κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ή κε δίγξακκε επηηαγή». 
Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 18 είρε πξνζηεζεί κε ην άξζξν 16§5 ηνπ λ. 

2992/2002 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 48 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 20.3.2002. 

(2) Σν ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 18 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 30§5 ηνπ λ. 
3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. 

(3) Σν ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 18 πνπ αληηθαζίζηαηαη κε ην άξζξν 

19§25.β ηνπ λ.3842/2010 θαη ηζρχεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 

01.06.2010, είρε σο εμήο:  
«Με δίγξακκε επηηαγή ή κε θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ απνθιεηζηηθά θαη κφλν εμν-

θινχληαη επίζεο κεξηθά ή νιηθά θαη ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο 1.000 επξψ θαη άλσ, πνπ  

αθνξνχλ αγνξέο λσπψλ νπσξνιαραληθψλ απφ πξφζσπν πνπ παξάγεη ηα αγξνηηθά απηά πξν-
τφληα, θαζψο επίζεο θαη ην πνζφ πνπ απνδίδεηαη απφ ηνλ αληηπξφζσπν ζηνλ εληνιέα, επίζεο 
πξφζσπν πνπ παξάγεη ηα σο άλσ αγξνηηθά πξντφληα, γηα ηηο δηελεξγεζείζεο πσιήζεηο ησλ 

πξντφλησλ απηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, κε βάζε ηελ εθθαζάξηζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ 
Κψδηθα απηνχ κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο δηθαηνχκελεο πξνκήζεηαο». 

Σν ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 18 είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 36§3 

ηνπ λ. 3784/2009 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 6.8.2009. 
Ζ πεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε, είρε πξνζηεζεί κε ην άξζξν 11§3 ηνπ λ. 3670/2008 θαη 

ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 20.6.2008, είρε σο εμήο: 

 «Με δίγξακκε επηηαγή ή κε θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ απνθιεηζηηθά θαη κφλν εμν-
θινχληαη επίζεο κεξηθά ή νιηθά θαη ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο ρηιίσλ επξψ (1.000 €) θαη άλσ, 
πνπ αθνξνχλ αγνξέο νπσξνιαραληθψλ θαη θξεάησλ, θαζψο επίζεο θαη ε ιακβαλφκελε πξνκή-

ζεηα πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ εθθαζάξηζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κψδηθα απηνχ ζε πεξί-
πησζε πσιήζεσο ησλ σο άλσ αγξνηηθψλ πξντφλησλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ. Απφ ηελ σο άλσ 
ππνρξέσζε εμαηξνχληαη ηα πξφζσπα ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα απηνχ.». 

(4) ην πξψην θαη δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 18 ε ιέμε «γλσζηνπνίε-
ζε» αληηθαηέζηεζε ηε ιέμε «έγθξηζε» κε ην άξζξν 4§6 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. 

(5) Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 18 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 
30§6 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Σν 
εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Δπηηξέπεηαη κεηά απφ γλσζηνπνίεζε ζηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ., ε ρξεζηκνπνίεζε ζπγ-
ρξφλσο πεξηζζνηέξσλ ζεηξψλ γηα θάζε είδνο ζηνηρείνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θέξνπλ δηαθξη-
ηηθφ ηεο ζεηξάο θαη θάζε ζεηξά έρεη ηδηαίηεξε εληαία αξίζκεζε, ηνπιάρηζηνλ θαηά δηαρεηξηζηηθή 

πεξίνδν.» 
(6) Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 18 πνπ αληηθαζίζηαηαη κε ην άξζξν 

19§25.γ ηνπ λ.3842/2010 θαη ηζρχεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 

01.06.2010, είρε σο εμήο: «Δπίζεο, θέξνπλ ρεηξφγξαθε ή κεραλνγξαθηθή ππνγξαθή ηνπ εθδφ-
ηε ηνπο ή πξνζψπνπ πνπ νξίζηεθε απ’ απηφλ, κε εμαίξεζε ηηο απνδείμεηο ιηαληθήο πψιεζεο 
αγαζψλ». 

(7) Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 18 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 9§22 ηνπ 
λ. 2753/1999 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. 

(8) Ζ παξάγξαθνο 9 ηνπ άξζξνπ 18 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 10 ηνπ π.δ. 134/1996 θαη 

ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ ίδηνπ π.δ. απφ 1.8.1996. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθαηαζηά-
ζεθε είρε σο εμήο: 
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«9. Σν βάξνο ηεο απφδεημεο ηεο ζπλαιιαγήο θέξεη ν εθδφηεο ηνπ ζηνηρείνπ, ν νπνίνο δηθαη-

νχηαη λα επηβεβαηψλεη ηα αλαγθαία ζηνηρεία ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ, ηα νπνία ν ηειεπηαίνο π-

πνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ εθδφηε, θέξνληαο θαη ηελ επζχλε γηα ηελ αθξίβεηα απηψλ.» 
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Άξζξν 18α
(1)

 
Δλαξκόληζε ηωλ όξωλ πνπ επηβάιινληαη 

ζηελ ηηκνιόγεζε κε ηελ Οδεγία 2001/115/Δ.Κ. 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο 

 
1. Ο επηηεδεπκαηίαο νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ 

απφ ηνλ ίδην ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα απ-
ηνχ, θαζψο επίζεο εμ νλφκαηφο ηνπ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ απφ ηνλ πε-
ιάηε ηνπ ή απφ ηξίηνλ, γηα ηηο παξαδφζεηο αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ 
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ απηφλ είηε ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο είηε ζε 
άιια θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είηε ζε ηξίηε ρψξα. 

2. Σα πξφζσπα πνπ εθδίδνπλ ηηκνιφγην εμ νλφκαηνο θαη γηα ινγα-
ξηαζκφ ηνπ επηηεδεπκαηία κπνξεί λα είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα, 
ζε άιια θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζε ηξίηε ρψξα, κε ηνπο 
αθφινπζνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο: 

α)
(2)

 Σα πξφζσπα απηά λα είλαη ππνθείκελα ζην θφξν ζηε ρψξα 
εγθαηάζηαζήο ηνπο. Δηδηθά, φηαλ ηα πξφζσπα απηά είλαη εγθαηεζηεκέλα 
ζε ρψξα κε ηελ νπνία δελ πθίζηαηαη λνκηθή πξάμε γηα ηελ ακνηβαία ζπλ-
δξνκή αλάινγεο εκβέιεηαο κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 
1402/1983 (ΦΔΚ 167Α’), ηνπ λ.1914/1990 (ΦΔΚ 178 Α’)  θαη ηνλ Καλνλη-
ζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1798/2003 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο Οθησβξίνπ 2003 (Δ-
πίζεκε Δθεκεξίδα L 264/15.10.2003 ζει. 001-011) ζα πξέπεη λα απν-
δεηθλχεηαη ε άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο απφ ηα πξφζσπα απηά ζηε ρψξα 
εγθαηάζηαζήο ηνπο απφ επίζεκν έγγξαθν ηεο νηθείαο θνξνινγηθήο αξ-
ρήο. 

 

β) Να έρεη θαηαξηηζζεί έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπο, ε νπνία λα 
έρεη θαηαηεζεί πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ πξψηνπ ηηκνινγίνπ ζηελ αξκφδηα 
Γ.Ο.Τ. ηνπ επηηεδεπκαηία γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ν πειάηεο ή ν ηξί-
ηνο εθδίδεη ηηκνιφγηα.

(3)
 

ην ζπκθσλεηηθφ απηφ πεξηέρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα πιήξε ζηνηρεία 
ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ε αθξηβήο δηεχζπλζε ηεο εγθαηάζηαζεο απφ ηελ 
νπνία ζα εθδίδνληαη ηα ηηκνιφγηα, θαζψο θαη ξεηή απνδνρή ηεο ζπγθε-
θξηκέλεο δηαδηθαζίαο, πνπ θαζνξίδεηαη κε ην άξζξν απηφ. 

γ) Όηαλ εθδίδνληαη ηηκνιφγηα απφ ηνλ πειάηε ηνπ επηηεδεπκαηία, 

ζην ζπκθσλεηηθφ αλαθέξνληαη επηπιένλ θαη νη φξνη ηεο ηηκνιφγεζεο, 
θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο απνδνρήο ηνπ θάζε ηηκνινγίνπ απφ ηνλ επηηε-
δεπκαηία. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ αλαιφγσο θαη ζηελ πεξίπησζε έθδνζεο 
ηηκνινγίσλ απφ ηνλ πειάηε ή ηνλ ηξίην πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε ρψ-
ξα κε ηελ νπνία δελ πθίζηαηαη λνκηθή πξάμε γηα ηελ ακνηβαία ζπλδξνκή 
κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1402/1983, ηνπ λ. 1914/ 
1990 θαη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1798/2003 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο 
Οθησβξίνπ 2003.

(4)
 

δ) Σα εθδηδφκελα ηηκνιφγηα απφ ηνλ πειάηε ηνπ επηηεδεπκαηία ή 
ηνλ ηξίην πξέπεη λα θέξνπλ ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πειάηε ή ηνπ ηξίηνπ, 
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θαζψο θαη ηνπ επηηεδεπκαηία γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ εθδίδνληαη, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα απηνχ δηαθξηηά θαη 
κε ζαθή αλαθνξά ζηελ ηδηφηεηα εθάζηνπ θαη εηδηθφηεξα: 

αα) Ο πειάηεο αλεμάξηεηα ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζήο ηνπ εθδίδεη ην 

ηηκνιφγην ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ επηηεδεπκαηία κε ηελ έλδεη-
με «απηνηηκνιφγεζε». Δηδηθά φηαλ ν πειάηεο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ 
Διιάδα, ηα ηηκνιφγηα εθδίδνληαη απφ ηδηαίηεξε ζεηξά θαηά πξνκεζεπηή. 

ββ) Ο ηξίηνο αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπ εθδίδεη 
ηα ηηκνιφγηα ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ επηηεδεπκαηία κε ηελ έλ-
δεημε «αλάζεζε ηηκνιφγεζεο». 

ε) Γηα ηα ηηκνιφγηα πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα απηνχ. 
3. ην ηηκνιφγην, πέξα ησλ φζσλ νξίδνληαη απφ ηηο θαη’ ηδίαλ δηα-

ηάμεηο ηνπ Κψδηθα απηνχ, αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά θαη νη αθφινπζεο 
ελδείμεηο: 

α) Όηαλ ε πξάμε απαιιάζζεηαη απφ ην Φ.Π.Α. ή φηαλ ν πειάηεο 
είλαη ππφρξενο ζην Φ.Π.Α., ε αληίζηνηρε εζληθή δηάηαμε ή θάζε άιιε δηά-
ηαμε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε παξάδνζε απαιιάζζεηαη ή ππάγεηαη ζηε 
δηαδηθαζία αληηζηξνθήο ηεο επηβάξπλζεο. 

β) Δπί ελδνθνηλνηηθήο παξάδνζεο ελφο θαηλνχξγηνπ κεηαθνξηθνχ 

κέζνπ, ηα ζηνηρεία πνπ απαξηζκνχληαη ζην άξζξν 11 παξ. 4 ηνπ Κψδηθα 
Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000, ΦΔΚ 248 Α’). 

γ) Όηαλ εθαξκφδεηαη ην θαζεζηψο ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο, ε α-

λαθνξά ζην άξζξν 43 ή 45 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε 
δηάηαμε ζχκθσλα κε ηελ νπνία έρεη εθαξκνζηεί ην θαζεζηψο ηνπ πεξη-
ζσξίνπ θέξδνπο. 

δ)
(5)

 Όηαλ ν ππφρξενο ζην Φ.Π.Α. είλαη θνξνινγηθφο αληηπξφζσ-

πνο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α., ηα πιήξε ζηνη-
ρεία ηνπ πξνζψπνπ απηνχ, θαζψο θαη ν Α.Φ.Μ. ηνπ. 

 

4.
(6)

 Ζ θνξνινγηθή αξρή δηθαηνχηαη λα δεηά γηα ιφγνπο ειέγρνπ, κε-
ηάθξαζε ησλ ηηκνινγίσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλε γιψζζα, εθφζνλ απ-
ηά αθνξνχλ ζπλαιιαγέο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ή ιακβάλνληαη απφ ηα 
πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα απηνχ, ηα νπνία πξνζθνκίδνληαη 
κεηαθξαζκέλα εληφο επιφγνπ πξνζεζκίαο, ε νπνία ηίζεηαη απφ ηελ θν-
ξνινγηθή αξρή. 

Σα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηα ηηκνιφγηα είλαη δπλαηφλ λα εθθξά-
δνληαη ζε νπνηνδήπνηε λφκηζκα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πνζφ ηνπ 
νθεηιφκελνπ θφξνπ εθθξάδεηαη ζην εζληθφ λφκηζκα ηνπ θξάηνπο - κέινπο 
ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε παξάδνζε ησλ αγαζψλ ή ε παξνρή ησλ 
ππεξεζηψλ κε ηε ρξήζε ηνπ κεραληζκνχ κεηαηξνπήο πνπ πξνβιέπεηαη 
ζην άξζξν 11 ηίηινο Γ’ παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 77/388/ΔΟΚ. 

5. Σα ηηκνιφγηα πνπ εθδίδνληαη θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
Κψδηθα απηνχ είλαη δπλαηφλ λα απνζηέιινληαη ζε ραξηί ή, ππφ ηνλ φξν 
ηεο απνδνρήο ηνπ παξαιήπηε, κε ειεθηξνληθά κέζα. 
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6. Σα ηηκνιφγηα πνπ δηαβηβάδνληαη κε ειεθηξνληθά κέζα γίλνληαη 

δεθηά ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε γλεζηφηεηα ηεο πξνέιεπζήο ηνπο θαη ε 
αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο εμαζθαιίδεηαη: 

α) είηε κέζσ πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 150/2001 (ΦΔΚ 125 Α’). 
β) είηε κέζσ ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ (EDI), φπσο απ-

ηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο ζχζηαζεο 1994/820/Δ.Κ. ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 
19εο Οθησβξίνπ 1994 (Δπίζεκε Δθεκεξίδα Δ.Κ. EL 388/28.12.1994), 
εθφζνλ ε ζπκθσλία ζρεηηθά κε απηήλ ηελ αληαιιαγή πξνβιέπεη ηε ρξε-
ζηκνπνίεζε δηαδηθαζηψλ πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηε γλεζηφηεηα ηεο πξνέ-
ιεπζεο θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ζπ-
λαιιαγψλ κε ην εμσηεξηθφ (κέζα ζηελ θνηλφηεηα ή κε ηξίηε ρψξα) απαη-
ηείηαη σο απαξαίηεην έλα επί πιένλ ζπλνπηηθφ έγγξαθν ζε ραξηί, ην ν-
πνίν λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα ζηνηρεία ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ θαη ηε 
ζπλνιηθή αμία ηεο ζπλαιιαγήο. Σν αλσηέξσ έγγξαθν δελ απαηηείηαη ε-
θφζνλ θπιάζζνληαη αληίηππα ησλ ηηκνινγίσλ. 

7. Όηαλ δηαβηβάδεηαη πιήζνο ηηκνινγίσλ κε ειεθηξνληθά κέζα 

πξνο ηνλ ίδην απνδέθηε, νη θνηλέο ελδείμεηο ζηα δηάθνξα ηηκνιφγηα κπν-
ξνχλ λα αλαθέξνληαη κηα κφλν θνξά κε ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη δπλαηή 
ε πξφζβαζε ζην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ θάζε ηηκνινγίνπ. 

8. Ο επηηεδεπκαηίαο νθείιεη λα κεξηκλά γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ 
αληηγξάθσλ ησλ ηηκνινγίσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ ίδην ή εμ νλφκαηφο 
ηνπ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, απφ ηνλ πειάηε ηνπ ή απφ ηξίηνπο, θαζψο 
θαη φισλ ησλ ηηκνινγίσλ πνπ ιακβάλεη. Αληίηππα ησλ ηηκνινγίσλ πνπ 
εθδίδνληαη εμ νλφκαηνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ επηηεδεπκαηία, παξαδί-
δνληαη ζε απηφλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεη ν θψδηθαο γηα ηελ ελε-
κέξσζε ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ. 

9. Ο επηηεδεπκαηίαο κπνξεί λα θαζνξίδεη ηνλ ηφπν απνζήθεπζεο, 
ππφ ηνλ φξν λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ, έπεηηα απφ ν-
πνηαδήπνηε αίηεζή ηνπο, ηα ηηκνιφγηα ή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ α-
πνζεθεπηεί, κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ ηίζεληαη κε ηελ αίηεζε ησλ αξρψλ 
απηψλ, ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε. 

Όηαλ ν ηφπνο απνζήθεπζεο επξίζθεηαη εθηφο Διιάδαο, ππνρξενχ-
ηαη λα γλσζηνπνηεί άκεζα ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. πξηλ ηελ απνζήθεπζε, 
ηνλ ηφπν απηφλ, θαζψο θαη θάζε κεηαβνιή ηνπ ηφπνπ απηνχ. 

10.
(7)

 Όηαλ ε απνζήθεπζε δελ πξαγκαηνπνηείηαη κε ειεθηξνληθά 

κέζα πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πιήξε θαη επηγξακκηθή (on line) πξφ-
ζβαζε ζηα ζρεηηθά δεδνκέλα, o επηηεδεπκαηίαο ππνρξενχηαη λα απνζε-
θεχεη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ηα ηηκνιφγηα πνπ εθδίδεη ή ιακβάλεη 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Κψδηθα απηφλ. 

 

11.
(8)

 Όηαλ ε απνζήθεπζε γίλεηαη ζε ρψξα κε ηελ νπνία δελ πθί-
ζηαηαη λνκηθή πξάμε γηα ηελ ακνηβαία ζπλδξνκή κε ηελ πξνβιεπφκελε 
απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1402/1983, ηνπ λ. 1914/1990 θαη ηνλ Καλνληζκφ 
(ΔΚ) αξηζ. 1798/2003 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο Οθησβξίνπ 2003 θαη ζρε-
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ηηθά κε ην δηθαίσκα πξφζβαζεο κε ειεθηξνληθά κέζα, ηειεθθφξησζεο 
θαη ρξήζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 14, ν επηηεδεπκαηίαο π-
πνρξενχηαη λα απνζεθεχεη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ηα ηηκνιφγηα πνπ 
εθδίδεη ή ιακβάλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Κψδηθα απηφλ. 

12. Ζ γλεζηφηεηα ηεο πξνέιεπζεο θαη ε αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερν-
κέλνπ, θαζψο θαη ην επαλάγλσζην ησλ ηηκνινγίσλ πνπ απνζεθεχνληαη 
κε ειεθηξνληθά κέζα εμαζθαιίδεηαη γηα φζν ρξφλν πξνβιέπνπλ νη δηαηά-
μεηο ηνπ Κψδηθα απηνχ. Ζ αδπλακία αλαπαξαγσγήο ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ηνπο ινγίδεηαη σο κε δηαθχιαμε ησλ ζρεηηθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ. 

13. Όηαλ ηα ηηκνιφγηα απνζεθεχνληαη ή δηαβηβάδνληαη κε ειεθηξν-
ληθά κέζα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, απνζεθεχνληαη 
θαη ηα δεδνκέλα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ γλεζηφηεηα ηεο πξνέιεπζεο θαη 
ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θάζε ηηκνινγίνπ, ηα νπνία δελ 
επηηξέπεηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ θαη πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηα γηα φζν 
ρξφλν νξίδεηαη ε δηάξθεηα θχιαμήο ηνπο απφ ηνλ Κψδηθα απηφλ. 

14. Όηαλ ν επηηεδεπκαηίαο απνζεθεχεη ηα ηηκνιφγηα ηα νπνία εθδί-
δεη ή ιακβάλεη κε ειεθηξνληθά κέζα εμαζθαιίδνληαο επηγξακκηθή (on 
line) πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα θαη ν ηφπνο απνζήθεπζεο επξίζθεηαη ζε 
άιιν θξάηνο - κέινο, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ απηνχ ε θνξνινγηθή 
αξρή έρεη δηθαίσκα πξφζβαζεο κε ειεθηξνληθά κέζα, ηειεθθφξησζεο 
θαη ρξήζεο απηψλ ησλ ηηκνινγίσλ, φπνπ είλαη αλαγθαίν γηα ην θνξνινγη-
θφ έιεγρν. 

15. Γηα ηνπο ζθνπνχο άξζξνπ απηνχ, κε ηνλ φξν «δηαβίβαζε θαη 

απνζήθεπζε ηηκνινγίνπ κε ειεθηξνληθά κέζα» λνείηαη ε δηαβίβαζε ή ε 
ζέζε ζηε δηάζεζε ηνπ απνδέθηε θαη ε απνζήθεπζε, πνπ πξαγκαηνπνη-
νχληαη κέζσ ειεθηξνληθψλ εμνπιηζκψλ γηα ηελ επεμεξγαζία (ζπκπεξη-
ιακβαλνκέλεο ηεο ςεθηαθήο ζπκπίεζεο) θαη ηελ απνζήθεπζε δεδνκέ-
λσλ θαη κέζσ ηειεθσληθήο γξακκήο, ξαδηνθσληθήο κεηάδνζεο, νπηηθήο 
ίλαο ή άιισλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ κέζσλ. 

16. Ωο ζηνηρεία πνπ επέρνπλ ζέζε ηηκνινγίνπ γίλνληαη δεθηά φια 

ηα έγγξαθα ή κελχκαηα ζε ραξηί ή κε ειεθηξνληθή κνξθή, ηα νπνία πιε-
ξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα απηνχ. 

17. Γηα θάζε παξάβαζε ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα, πιεξφηεηα, γλε-

ζηφηεηα θαη ινηπέο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα αλσηέξσ ηηκνιφγηα πνπ 
εθδίδνληαη, επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
2523/1997 (ΦΔΚ 179 Α’) θαη ηνπ Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ 222 Α’) θπξψζεηο 
ζε βάξνο ηνπ αξρηθά ππφρξενπ επηηεδεπκαηία. Δπίζεο θπξψζεηο επηβάι-
ινληαη θαη ζηα πξφζσπα πνπ εθδίδνπλ ηηκνιφγηα εμ νλφκαηνο θαη γηα ιν-
γαξηαζκφ ηνπ επηηεδεπκαηία ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ησλ ίδησλ λφκσλ. 

18. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κπν-
ξεί: 

α)
(9)

 λα επηβάιινληαη ζηνπο επηηεδεπκαηίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

παξαδφζεηο αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο 
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πξφζζεηνη φξνη έθδνζεο ησλ ηηκνινγίσλ απφ ηνπο πειάηεο ηνπο αλεμαξ-
ηήησο ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζήο ηνπο, ή εηδηθνί φξνη ζηελ πεξίπησζε πνπ 
ν πειάηεο ή ν ηξίηνο πνπ εθδίδεη ηα ηηκνιφγηα είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε 
ρψξα κε ηελ νπνία δελ πθίζηαηαη λνκηθή πξάμε γηα ηελ ακνηβαία ζπλ-
δξνκή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1402/1983, ηνπ λ. 1914/ 
1990  θαη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1798/2003 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο 
Οθησβξίνπ 2003. 

β)
(9)

 λα πξνβιέπνληαη εηδηθνί φξνη γηα ηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηη-
κνινγίσλ ζρεηηθά κε παξαδφζεηο αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, απφ ρψξα κε ηελ νπνία 
δελ πθίζηαηαη λνκηθή πξάμε γηα ηελ ακνηβαία ζπλδξνκή αλάινγεο εκβέ-
ιεηαο κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηηο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.1402/1983, 
ηνπ λ.1914/1990  θαη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1798/2003 ηνπ πκβνπ-
ιίνπ ηεο 7εο Οθησβξίνπ 2003, 

γ)
(9)

 λα επηβάιινληαη θαη άιινη εηδηθνί φξνη πνπ λα απαγνξεχνπλ ή 
λα πεξηνξίδνπλ ηελ απνζήθεπζε ησλ ηηκνινγίσλ ζε ρψξα κε ηελ νπνία 
δελ πθίζηαηαη λνκηθή πξάμε ζρεηηθά κε ηελ ακνηβαία ζπλδξνκή αλάινγεο 
εκβέιεηαο κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1402/1983, ηνπ 
λ.1914/1990  θαη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1798/2003 θαη ζρεηηθά κε ην 
δηθαίσκα πξφζβαζεο κε ειεθηξνληθά κέζα, ηειεθθφξησζεο θαη ρξήζεο 
πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 14, 

δ) λα θαζνξίδνληαη νη φξνη απνδνρήο θαη άιισλ κεζφδσλ ζρεηηθά 
κε ηε δηαβίβαζε ησλ ηηκνινγίσλ κε ειεθηξνληθά κέζα, 

ε) λα θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκεξείο θαλφλεο ησλ πξφζζεησλ φξσλ 
ηεο ηηκνιφγεζεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ απνδνρήο ηνπ θάζε ηηκνινγίνπ κε-
ηαμχ ηνπ επηηεδεπκαηία θαη ηνπ πειάηε ηνπ ζηηο έγγξαθεο ζπκθσλίεο ηεο 
παξαγξάθνπ 2. 

ζη.
(10)

 Να επηηξέπεη γηα παξαδφζεηο αγαζψλ ή παξνρέο ππεξεζηψλ 
ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ηελ έθδνζε ηηκνινγίσλ κε απινπνηεκέλν πεξη-
ερφκελν, ην νπνίν πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη 
ζην άξζξν 22 παξάγξαθνο 9 ζηνηρείν δ’ ηεο νδεγίαο 77/388/ΔΟΚ ζηηο 
εμήο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ ην πνζφ ηνπ ηηκνινγίνπ είλαη αζήκαλην θαη κέρξη 300 επξψ 
ή 

β) φηαλ νη εκπνξηθέο ή δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο ή νη ηερληθέο ζπλζήθεο ηεο έθδνζεο ησλ ηηκνινγί-
σλ απηψλ θαζηζηνχλ δπζρεξή ηελ ηήξεζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ζηνηρείν β’ ηνπ άξζξνπ 22 ηεο νδεγίαο 
77/388/ΔΟΚ. 

Ζ αλσηέξσ απινχζηεπζε δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα α-
θνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 4 ζηνηρείν γ’ 
ηνπ άξζξνπ 22 ηεο ίδηαο σο άλσ νδεγίαο. 
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(1) Σν άξζξν 18α πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3193/2003 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξ-

ζξν 22 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2004. 

(2) Ζ πεξίπησζε α’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 18α αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 29§19 
ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Ζ πεξί-
πησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«α) Σα πξφζσπα απηά λα είλαη θνξνινγηθά ππαξθηά θαη λα απνδεηθλχεηαη ε άζθεζε δξαζηε-
ξηφηεηαο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπο απφ επίζεκν έγγξαθν ηεο νηθείαο θνξνινγηθήο αξρήο 
πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ πξψηνπ ηηκνινγίνπ.» 

(3) Σν πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο β’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 18α αληηθαηαζηάζε-
θε κε ην άξζξν 29§20 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ 
απφ 22.12.2006. Σν εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Να έρεη θαηαξηηζζεί έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπο, ε νπνία λα έρεη θαηαηεζεί ζηελ αξκφ-
δηα Γ.Ο.Τ. ηνπ επηηεδεπκαηία γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ν πειάηεο ή ν ηξίηνο εθδίδεη ηηκνιφγ η-
α.» 

(4) Σν δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο γ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 18α αληηθαηαζηά-
ζεθε κε ην άξζξν 29§21 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ 
απφ 22.12.2006. Σν εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ αλαιφγσο θαη ζηελ πεξίπησζε έθδνζεο ηηκνινγίσλ απφ ηνλ πειάηε ή 
ηνλ ηξίην πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε ρψξα κε ηελ νπνία δελ πθίζηαηαη λνκηθή πξάμε γηα ηελ 
ακνηβαία ζπλδξνκή κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1402/1983 (ΦΔΚ 167 Α’), 

ηνπ Ν. 1914/1990 (ΦΔΚ 178 Α‘) θαη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΟΚ) αξηζ. 218/1992 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
27εο Ηαλνπαξίνπ 1992 (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ΔL 024/1.2.1992 ζει. 001-005).» 

(5) Ζ πεξίπησζε δ’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 18α αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 29§22 

ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Ζ πεξί-
πησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«δ) Όηαλ ν ππφρξενο ζην Φ.Π.Α. είλαη θνξνινγηθφο αληηπξφζσπνο ή εθπξφζσπνο θαηά ηελ 
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α., ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ απηνχ, θαζψο θαη 

ν ΑΦΜ ηνπ.» 
(6) Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 18α αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 29§23 ηνπ λ. 3522/2006 

θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληη-

θαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«4. Σα ζηνηρεία πνπ εθδίδνληαη γηα ζπλαιιαγέο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη εθθξάδνληαη ζε 

μέλε γιψζζα θαη λφκηζκα απαηηείηαη γηα ιφγνπο ειέγρνπ λα δηαηππψλνληαη θαη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα θαη ζην εζληθφ λφκηζκα (επξψ).» 
(7) Ζ παξάγξαθνο 10 ηνπ άξζξνπ 18α αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 29§24 ηνπ λ. 3522/2006 

θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληη-

θαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«10. Όηαλ ε απνζήθεπζε δελ πξαγκαηνπνηείηαη κε ειεθηξνληθά κέζα πνπ λα εμαζθαιίδνπλ 

ηελ πιήξε θαη επηγξακκηθή (on line) πξφζβαζε ζηα ζρεηηθά δεδνκέλα, o επηηεδεπκαηίαο ππν-

ρξενχηαη λα απνζεθεχεη ζε ραξηί, ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ηα ηηκνιφγηα ζχκθσλα κε ηα νξηδφ-
κελα ζηνλ Κψδηθα απηφ, θαζψο θαη φια ηα ηηκνιφγηα πνπ ιακβάλεη, αλεμάξηεηα απφ ηελ αξρηθή 
ηνπο κνξθή κε ηελ νπνία δηαβηβάζηεθαλ.» 

(8) Ζ παξάγξαθνο 11 ηνπ άξζξνπ 18α αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 29§25 ηνπ λ. 3522/2006 
θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληη-
θαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«11. Όηαλ ε απνζήθεπζε γίλεηαη ζε ρψξα κε ηελ νπνία δελ πθίζηαηαη λνκηθή πξάμε γηα ηελ 
ακνηβαία ζπλδξνκή κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1402/1983, ηνπ Ν. 1914/  
1990 θαη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΟΚ) αξηζ. 218/1992 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηαλνπαξίνπ 1992 θαη 

ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα πξφζβαζεο κε ειεθηξνληθά κέζα, ηειεθθφξησζεο θαη ρξήζεο πνπ πξν-
βιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 14, ν επηηεδεπκαηίαο ππνρξενχηαη λα απνζεθεχεη ζε ραξηί, ζην εζσ-
ηεξηθφ ηεο ρψξαο, ηα ηηκνιφγηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ Κψδηθα απηφλ, θαζψο θαη ηα ηηκνιφγηα 

πνπ ιακβάλεη, αλεμάξηεηα απφ ηελ αξρηθή ηνπο κνξθή κε ηελ νπνία δηαβηβάζηεθαλ.» 
(9) Οη πεξηπηψζεηο α’, β’ θαη γ’ ηεο παξαγξάθνπ 18 ηνπ άξζξνπ 18α αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην 

άξζξν 29§26 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 

22.12.2006. Οη πεξηπηψζεηο πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ είραλ σο εμήο: 
«α) λα επηβάιινληαη ζηνπο επηηεδεπκαηίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ παξαδφζεηο αγαζψλ ή πα-

ξνρή ππεξεζηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο πξφζζεηνη φξνη έθδνζεο ησλ ηηκνινγίσλ απφ ηνπο 
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πειάηεο ηνπο αλεμαξηήησο ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζήο ηνπο, ή εηδηθνί φξνη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 
πειάηεο ή ν ηξίηνο πνπ εθδίδεη ηα ηηκνιφγηα είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε ρψξα κε ηελ νπνία δελ 

πθίζηαηαη λνκηθή πξάμε γηα ηελ ακνηβαία ζπλδξνκή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
1402/1983, ηνπ Ν. 1914/1990 θαη απφ ηνλ Καλνληζκφ (Δ.Ο.Κ.) αξηζ. 218/1992 ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 27εο Ηαλνπαξίνπ 1992,» 

«β) λα πξνβιέπνληαη εηδηθνί φξνη γηα ηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηηκνινγίσλ ζρεηηθά κε παξαδφ-
ζεηο αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, απφ 
ρψξα κε ηελ νπνία δελ πθίζηαηαη λνκηθή πξάμε γηα ηελ ακνηβαία ζπλδξνκή αλάινγεο εκβέιεηαο 

κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηηο Οδεγίεο 76/308/Δ.Ο.Κ. θαη 77/799/Δ.Ο.Κ. θαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 
(Δ.Ο.Κ.) αξηζ. 218/1992,» 

«γ) λα επηβάιινληαη θαη άιινη εηδηθνί φξνη πνπ λα απαγνξεχνπλ ή λα πεξηνξίδνπλ ηελ απνζή-

θεπζε ησλ ηηκνινγίσλ ζε ρψξα κε ηελ νπνία δελ πθίζηαηαη λνκηθή πξάμε ζρεηηθά κε ηελ ακνη-
βαία ζπλδξνκή αλάινγεο εκβέιεηαο κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηηο Οδεγίεο 76/308/Δ.Ο.Κ. θαη 
77/799/Δ.Ο.Κ. θαη απφ ηνλ θαλνληζκφ (Δ.Ο.Κ.) αξηζ. 218/1992 θαη ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα πξφ-

ζβαζεο κε ειεθηξνληθά κέζα, ηειεθθφξησζεο θαη ρξήζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 
14,» 

(10) Ζ πεξίπησζε ζη’ ηεο παξαγξάθνπ 18 ηνπ άξζξνπ 18α πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 27§1 

ηνπ λ. 3229/2004 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 10.2.2004. 
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Άξζξν 19. 
Θεώξεζε βηβιίωλ θαη ζηνηρείωλ. 

 
1. Ο επηηεδεπκαηίαο έρεη ππνρξέσζε λα ζεσξεί ζηνλ αξκφδην πξν-

τζηάκελν Γ.Ο.Τ., πξηλ απφ θάζε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο: 
Α.

(1)
 Απφ ηα βηβιία πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφλ: 

α) ην βηβιίν αγνξψλ, επί ρεηξφγξαθεο ηήξεζεο, θαη ηε κεληαία θα-

ηάζηαζε ηνπ βηβιίνπ αγνξψλ, επί κεραλνγξαθηθήο ηήξεζεο, 
β) ην βηβιίν εζφδσλ - εμφδσλ, επί ρεηξφγξαθεο ηήξεζεο, θαη ηε κε-

ληαία θαηάζηαζε ηνπ βηβιίνπ εζφδσλ - εμφδσλ, επί κεραλνγξαθηθήο ηή-
ξεζεο, 

γ) ηα εκεξνιφγηα, ζηα νπνία θαηαρσξεί πξσηνγελψο ηηο νηθνλνκη-
θέο ηνπ πξάμεηο, ην γεληθφ θαζνιηθφ θαη ην εκεξήζην δηπιφηππν θχιιν 
ζπλαιιαγψλ, φηαλ ηα βηβιία ηεο έδξαο ηεξνχληαη ρεηξφγξαθα, 

δ) ην ηζνδχγην γεληθνχ - αλαιπηηθψλ θαζνιηθψλ, φηαλ ηα βηβιία ηεο 
έδξαο ηεξνχληαη κεραλνγξαθηθά, 

ε) ην βηβιίν απνζήθεο επί ρεηξφγξαθεο ηήξεζήο ηνπ, θαη ηνπο νπηη-

θνχο δίζθνπο (CD - ROM) ζηνπο νπνίνπο απνζεθεχνληαη ηα δεδνκέλα 
ηνπ βηβιίνπ απηνχ, επί κεραλνγξαθηθήο ηήξεζήο ηνπ, 

ζη) ην βηβιίν ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, 
δ) ηα πξφζζεηα βηβιία ή δειηία πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 10 ηνπ Κψδηθα απηνχ, 
ε) ην βηβιίν απνγξαθψλ θαη ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πνζνηηθήο θαηα-

ρψξηζεο ησλ απνζεκάησλ. 
Β. Απφ ηα ζηνηρεία: 
α)

(2)
 ην δειηίν απνζηνιήο θαη ην ζπγθεληξσηηθφ δειηίν επηζηξνθήο, 

β) ην ζπλελσκέλν δειηίν απνζηνιήο κε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν αμί-

αο, 
γ.

(3)
 Σν ηηκνιφγην πνπ εθδίδεηαη γηα αγνξά αγαζψλ, φηαλ δελ έρεη 

πξνεγεζεί ε έθδνζε άιινπ ζεσξεκέλνπ ζηνηρείνπ γηα ηελ ίδηα ζπλαιια-
γή, θαζψο θαη ην ηηκνιφγην γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

δ.
(3)

 Σελ απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηελ απφδεημε ιηαληθήο 
πψιεζεο φηαλ δελ εθδίδεηαη κε ηε ρξήζε θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κερα-
λήο. Γελ ππφθεηληαη ζε ζεψξεζε ηα εηζηηήξηα επηρεηξήζεσλ κεηαθνξάο 
πξνζψπσλ κε ιεσθνξεία, ζηδεξφδξνκνπο θαη αεξνπιάλα, φηαλ εθηε-
ινχλ ζπγθνηλσλίεο, θαζψο θαη ηα εηζηηήξηα πινίσλ, εθφζνλ θνξνινγνχ-
ληαη θαη’ εηδηθφ ηξφπν θαη απαιιάζζνληαη ηνπ Φ.Π.Α. 

ε.
(4)

 Σα δειηία θίλεζεο ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ 
Δπηηξέπεηαη ε ζεψξεζε ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη ηέηνηα 

ππνρξέσζε, φηαλ ηα ζηνηρεία απηά εθδίδνληαη κε ηε ρξήζε Ζ/Τ απφ ε-
ληαίν κεραλνγξαθηθφ έληππν κε ζηνηρεία γηα ηα νπνία νξίδεηαη ζεψξεζή 
ηνπο. 
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Γελ επηηξέπεηαη ε ζεψξεζε ησλ παξαζηαηηθψλ, ησλ νπνίσλ ε έθ-
δνζε θαη ζεψξεζε πξνβιέπεηαη απφ κε θνξνινγηθέο δηαηάμεηο, εθηφο 
απφ ζπκβάζεηο κίζζσζεο απηνθηλήησλ.

(5)
 

2. Σα βηβιία ηνπ Κψδηθα απηνχ, γηα ηα νπνία νξίδεηαη ζεψξεζή 

ηνπο, φηαλ δε ζεσξνχληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο 
είλαη σο λα κελ ηεξήζεθαλ γηα ην κέρξη ηε ζεψξεζή ηνπο ρξνληθφ δηά-
ζηεκα. 

3. Αξκφδηνο γηα ηε ζεψξεζε ησλ βηβιίσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ επη-
ηεδεπκαηία είλαη ν πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. ηεο έδξαο θαη πξνθεηκέλνπ 
γηα ηα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, ν πξντζηάκελνο 
Γ.Ο.Τ. ηεο έδξαο ή ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο. 

4. Ο επηηεδεπκαηίαο κπνξεί λα ζπγρσλεχεη ή ζπλελψλεη νπνηνδή-
πνηε βηβιίν ή βηβιία, ζηνηρείν ή ζηνηρεία, βηβιίν θαη ζηνηρείν ή βηβιία θαη 
ζηνηρεία ζε άιιν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απφ ην βηβιίν ή ην ζηνηρείν πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηε ζπγρψλεπζε ή ηε ζπλέλσζε παξέρνληαη ηνπιάρηζηνλ 
ηα δεδνκέλα ησλ ζπγρσλεπνκέλσλ ή ζπλελσκέλσλ βηβιίσλ ή ζηνηρείσλ. 
Δπί ζπλέλσζεο βηβιίνπ κε ζηνηρείν ην βηβιίν κπνξεί λα ηεξείηαη ζε πε-
ξηζζφηεξα ηνπ ελφο αληίηππα.

(6)
 

 

                                                
(1) Ζ πεξίπησζε Α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 19 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 4§7 ηνπ 

λ. 3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ πεξίπησζε 
πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Α. Απφ ηα βηβιία πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφ: 
α) ην βηβιίν αγνξψλ, 
β) ην βηβιίν εζφδσλ – εμφδσλ, 

γ) ηα εκεξνιφγηα, ζηα νπνία θαηαρσξεί πξσηνγελψο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ πξάμεηο, θαζψο θαη 
ην εκεξήζην δηπιφηππν θχιιν ζπλαιιαγψλ, 

δ) ην γεληθφ θαζνιηθφ ή ηα κεληαία ηζνδχγηα ηνπ γεληθνχ θαζνιηθνχ, θαηά πεξίπησζε, επί κε-

ραλνγξαθηθήο ηήξεζεο, 
ε) ην βηβιίν απνζήθεο ή ηηο κεληαίεο θαηαζηάζεηο, ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Κψδηθα απηνχ, 
ζη) ηηο εκεξήζηεο ή ηηο κεληαίεο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Κψδηθα απηνχ ή ην βηβιίν α-

πνζήθεο, φηαλ θαηαρσξνχληαη πξσηνγελψο νη εγγξαθέο, 
δ) ηα πξφζζεηα βηβιία πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κψδηθα απηνχ,  
ε) ην βηβιίν απνγξαθψλ θαη ηηο θαηαζηάζεηο απνγξαθήο, 

ζ) ην εκεξνιφγην κεηαθνξάο, 
η) Σα βηβιία, πξαθηηθψλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ, πξαθηηθψλ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπ-

ιίνπ, θαη βηβιίνπ κεηφρσλ ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, σο θαη ηα βηβιία ησλ ζπλειεχζεσλ θαη ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο
(α)

 
ηα) ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ππνθαζηζηνχλ ή αλαιχνπλ βηβιία ηνπ Κψδηθα απηνχ, εθηφο απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 5 θαη 6 ηνπ παξφληνο.» 
(α)

 Ζ ππνπεξίπησζε η’ ηεο πεξίπησζεο Α’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 19 αληηθαηαζηάζεθε 
κε ην άξζξν 11 ηνπ π.δ. 134/1996 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ ίδηνπ π.δ. απφ 
1.8.1996. Ζ ππνπεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«η) ηα βηβιία πξαθηηθψλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 
ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, σο θαη ησλ ζπλειεχζεσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ Δηαηξεηψλ Πεξησξη-
ζκέλεο Δπζχλεο,» 

(2) Ζ ππνπεξίπησζε α’ ηεο πεξίπησζεο Β’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 19 αληηθαηαζηά-
ζεθε κε ην άξζξν 30§7 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ 
απφ 22.12.2006. Ζ ππνπεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«α) ην δειηίν απνζηνιήο,» 
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(3) Οη ππνπεξηπηψζεηο γ’ θαη δ’ ηεο πεξίπησζεο Β’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 19 αληηθα-

ηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 43§16 ηνπ λ. 2214/1994 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ 

ίδηνπ λφκνπ απφ 1.7.1994. Οη ππνπεξηπηψζεηο πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ είραλ σο εμήο: 
«γ) ην ηηκνιφγην πνπ εθδίδεηαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ,» 
«δ) ηελ απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ, φηαλ δελ εθδίδεηαη κε ηε ρξήζε θνξνινγηθήο ηακεηα-

θήο κεραλήο. Γελ ππφθεηληαη ζε ζεψξεζε ηα εηζηηήξηα επηρεηξήζεσλ κεηαθνξάο πξνζψπσλ κε 
ιεσθνξεία, ζηδεξνδξφκνπο θαη αεξνπιάλα. 

Δπηηξέπεηαη ε ζεψξεζε ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη ηέηνηα ππνρξέσζε, φηαλ ηα ζηνη-

ρεία απηά εθδίδνληαη κε ηε ρξήζε Ζ/Τ απφ εληαίν κεραλνγξαθηθφ έληππν κε ζηνηρεία γηα ηα ν-
πνία νξίδεηαη ζεψξεζή ηνπο.» 

(4) ηελ πεξίπησζε Β’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 19 ε ππνπεξίπησζε ε’ θαηαξγήζεθε 

θαη ε ππνπεξίπησζε ζη’ αλαξηζκήζεθε ζε ε’ κε ην άξζξν 4§8 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχνπλ 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ ππνπεξίπησζε πνπ θαηαξγήζεθε 
είρε σο εμήο: 

«ε. Σελ απφδεημε πνζνηηθήο παξαιαβήο αγξνηηθψλ πξντφλησλ» 
Ζ ππνπεξίπησζε ε’ πνπ θαηαξγήζεθε θαη ε ππνπεξίπησζε ζη’ πνπ αλαξηζκήζεθε ζε ε’ είραλ 

πξνζηεζεί κε ην άξζξν 43§16 ηνπ λ. 2214/1994 θαη ίζρπζαλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ ίδηνπ 

λφκνπ απφ 1.7.1994. 
(5) Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 19 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 9§23 ηνπ 

λ. 2753/1999 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2000. 

(6) Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 19 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 30§8 ηνπ 
λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. 
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Άξζξν 20. 
Τπνβνιή θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ γηα δηαζηαύξωζε. 

 
1.

(1)
 Μέρξη ηελ εηθνζηή πέκπηε (25

ε
) Ηνπλίνπ

(2)
 θάζε ρξφλνπ ππν-

βάιινληαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ηξηπιφηππεο θαηαζηάζεηο, γηα κεραλν-
γξαθηθή επεμεξγαζία θαη δηαζηαχξσζε πιεξνθνξηψλ, κε ζπλαιιαγέο θαη 
δεδνκέλα ηνπ πξνεγνχκελνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο σο εμήο: 

α. Ο επηηεδεπκαηίαο θαη ηα πξφζσπα ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ 
άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα απηνχ κε ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ 
γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμππεξέηεζε ή ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ 
ηνπο, απφ αγνξέο αγαζψλ θαη ιήςε ππεξεζηψλ, απφ ρνλδξηθέο πσιή-
ζεηο αγαζψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ θαη απφ θαηαβνιή ή είζπξαμε ακνη-
βψλ, απνδεκηψζεσλ, νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ θαη άιισλ δηθαησκάησλ. 

Δμαηξεηηθά, δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηαζηάζεηο απηέο ζπ-
λαιιαγέο, εθφζνλ ε αμία ελφο εθάζηνπ ζηνηρείνπ πνπ έρεη εθδνζεί γη’ απ-
ηέο δελ ππεξβαίλεη ηα ηξηαθφζηα (300) επξψ.

(3)
 

β. Ο ππφρξενο ζε ηήξεζε βηβιίνπ κεξηδνινγίνπ γηαηξψλ γηα ηνπο 

γηαηξνχο, πνπ πεξηέρεη ην βηβιίν απηφ. 
γ. Ο ππφρξενο ζε ηήξεζε βηβιίνπ απνζήθεπζεο γηα ηνπο επηηεδεπ-

καηίεο απνζέηεο, πνπ πεξηέρεη ην βηβιίν απηφ. 
δ. Ο ππφρξενο ζε έθδνζε δειηίσλ θίλεζεο ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξείνπ 

γηα ηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο επηηεδεπκαηίεο.
(4)

 
2. Οη Σεισλεηαθέο Αξρέο απνζηέιινπλ κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ 

θάζε ρξφλνπ ζην ΚΔ.Π.Τ.Ο έλα αληίηππν θάζε άδεηαο εμφδνπ εηζαρζέ-
λησλ αγαζψλ, δηαζάθεζεο εμαγσγήο αγαζψλ θαη εληνιψλ επηζηξνθήο 
δαζκψλ, πνπ εθδφζεθαλ θαηά ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο. ε 
θάζε άδεηα εμφδνπ ή δηαζάθεζε εμαγσγήο επηζπλάπηεηαη αληίηππν ηνπ 
ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ. 

3.
(5)

 Οη θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 πεξηέρνπλ ην νλνκαηεπψ-
λπκν θαη ην παηξψλπκν ή ηελ επσλπκία ηνπ ππφρξενπ, ην επάγγεικα θαη 
ηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, θαζψο θαη ηνλ Α.Φ.Μ. απηνχ εληχπσο ή κε 
ζθξαγίδα, ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. θαη ην έηνο πνπ αθνξνχλ. 

ηηο θαηαζηάζεηο απηέο θαηαρσξνχληαη αλά πεξίπησζε ηεο παξα-
γξάθνπ 1 ηα εμήο: 

α. ηηο θαηαζηάζεηο ησλ ππνρξέσλ ηεο πεξίπησζεο α’, ην νλνκα-
ηεπψλπκν ή ε επσλπκία, ην επάγγεικα, ε δηεχζπλζε θαη ν Α.Φ.Μ. ησλ 
ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηνλ ππφρξεν (πξνκεζεπηψλ, πειαηψλ θ.ιπ.), θαηά 
αιθαβεηηθή ζεηξά επσλχκνπ ή επσλπκίαο, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ηη-
κνινγίσλ ή άιισλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη ε θαζαξή αμία ηνπ εζφδνπ 
ή ηεο δαπάλεο. 

β. ηηο θαηαζηάζεηο ησλ ππνρξέσλ ηεο πεξίπησζεο β’, γηα θάζε 
γηαηξφ, ην νλνκαηεπψλπκν, κε αιθαβεηηθή ζεηξά, ε δηεχζπλζε, ν Α.Φ.Μ., 
ε Γ.Ο.Τ. θνξνινγίαο ηνπ θαη αλά γηαηξφ ην νλνκαηεπψλπκν θαη ε δηεχ-
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ζπλζε θάζε αζζελή, θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία παξνρήο ηεο πεξίζαι-
ςεο. 

γ. ηηο θαηαζηάζεηο ησλ ππνρξέσλ ηεο πεξίπησζεο γ’, ην νλνκαηε-
πψλπκν ή ε επσλπκία ησλ επηηεδεπκαηηψλ απνζεηψλ, κε αιθαβεηηθή 
ζεηξά, ε δηεχζπλζε, ν Α.Φ.Μ., ε Γ.Ο.Τ. θνξνινγίαο θαη ην πνζφ ηεο α-
κνηβήο. 

δ. ηηο θαηαζηάζεηο ησλ ππνρξέσλ ηεο πεξίπησζεο δ’, ην νλνκα-

ηεπψλπκν ή ε επσλπκία ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ, θαηά αιθαβεηηθή ζεη-
ξά, θαη ην ζπλνιηθφ πιήζνο ησλ εθδνζέλησλ δειηίσλ θίλεζεο γηα θάζε 
αληηζπκβαιιφκελν. 

Αληί θαηαζηάζεσλ, νη ππφρξενη πνπ ηεξνχλ ηα βηβιία ηνπο κεραλν-
γξαθηθά, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν έθδνζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη ηήξεζεο 
ησλ ινηπψλ βηβιίσλ, ππνβάιινπλ ηα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο 
εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο κε ειεθηξνκαγλεηηθά κέζα απνζήθεπζεο ή 
ειεθηξνληθφ ηξφπν επηθνηλσλίαο. 

4.
(6)(7)

 Οη παξαγσγνί αγξνηηθψλ πξντφλησλ, πνπ δελ έρνπλ ππαρζεί 
ζην θαλνληθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α., ππνβάιινπλ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξα-
γξάθνπ 1 κφλν γηα ηα ηηκνιφγηα πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο πνπ εθδί-
δνπλ νη ίδηνη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ πξντζηακέλνπ δεκφζηαο νηθνλνκηθήο 
ππεξεζίαο. 

5.
(6)(8)

 Γελ ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο πα-
ξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ: 

α) νη ηξάπεδεο γηα ηνπο ηφθνπο θαηαζέζεσλ πνπ ρνξεγνχλ, θαζψο 

θαη γηα ηνπο ηφθνπο θαη ηηο πξνκήζεηεο πνπ ρνξεγνχλ ζε άιιεο ηξάπεδεο 
ή επηηεδεπκαηίεο θαη πξφζσπα ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 
ηνπ Κψδηθα απηνχ ή ιακβάλνπλ απφ ηα παξαπάλσ πξφζσπα, κε ηελ 
εμαίξεζε ησλ πξνκεζεηψλ πνπ ιακβάλνπλ απφ επηηεδεπκαηίεο ή πξφ-
ζσπα ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα απηνχ πνπ 
πσινχλ αγαζά ή παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε θαηφρνπο - ρξήζηεο πηζησηη-
θψλ θαξηψλ, 

β) νη επηηεδεπκαηίεο θαη ηα πξφζσπα ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ 
άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα απηνχ γηα ηνπο ηφθνπο θαηαζέζεσλ πνπ ιακβά-
λνπλ απφ ηξάπεδεο, γηα ηνπο ηφθνπο θαη ηηο πξνκήζεηεο πνπ θαηαβάι-
ινπλ ζε ηξάπεδεο ή ιακβάλνπλ απφ απηέο, θαζψο θαη γηα ηνπο κηζζνχο, 
ηα εκεξνκίζζηα θαη ηηο ζπληάμεηο πνπ ρνξεγνχλ, κε ηελ εμαίξεζε ησλ 
πξνκεζεηψλ πνπ θαηαβάιινπλ ζηηο ηξάπεδεο ιφγσ πψιεζεο αγαζψλ ή 
παξνρήο ππεξεζηψλ ζε θαηφρνπο - ρξήζηεο πηζησηηθψλ θαξηψλ, 

γ) νη επηηεδεπκαηίεο θαη ηα πξφζσπα ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ 
άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα απηνχ γηα ηηο πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 
εθηφο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη γηα ηηο αγνξέο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ απφ 
επηρεηξήζεηο πνπ δελ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα εληφο ηεο ρψξαο. 

6.
(6)(9) 

Ο επηηεδεπκαηίαο ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο ππνβάιιεη κέρξη ηελ 
ηειεπηαία εκέξα ηνπ ελάηνπ (9νπ) κήλα απφ ην θιείζηκν ηεο δηαρεηξηζηη-
θήο πεξηφδνπ, ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., ηζνδχγην ησλ ινγαξηαζκψλ φισλ 
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ησλ βαζκίδσλ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο ζην νπνίν πεξηέρνληαη θαη ηα πιή-
ξε ζηνηρεία ηνπ ππνρξένπ, ε αξκφδηα Γ.Ο.Τ. θαη ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο 
πνπ αθνξά.

(10)
 Σν ηζνδχγην ηεο παξαγξάθνπ απηήο ππνβάιιεηαη ζε ειε-

θηξνκαγλεηηθά κέζα απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, απφ ηνπο ππνρξένπο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ ηνπο κεραλνγξαθηθά κέ-
ζα. 

(11 )(12)
 

 

                                                
(1) Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 20 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 4§9 ηνπ λ. 3052/2002 θαη 

ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθαηα-

ζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«1. Ο επηηεδεπκαηίαο θαη ηα πξφζσπα ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα 

απηνχ ππνβάιινπλ κέρξη ηελ εηθνζηή πέκπηε (25ε) Μαΐνπ θάζε ρξφλνπ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ή 

ζην Κέληξν Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (ΚΔ.Π.Τ.Ο.), γηα κεραλνγξαθηθή επε-
μεξγαζία θαη δηαζηαχξσζε πιεξνθνξηψλ, ηξηπιφηππεο θαηαζηάζεηο κε ηηο ζπλαιιαγέο πνπ 
πξαγκαηνπνίεζαλ θαηά ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο, γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμπ-

πεξέηεζε ή ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπο, απφ αγνξέο αγαζψλ θαη ιήςε ππεξεζηψλ, απφ 
ρνλδξηθέο πσιήζεηο αγαζψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ θαη απφ θαηαβνιή ή είζπξαμε ακνηβψλ, 
απνδεκηψζεσλ, νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ θαη άιισλ δηθαησκάησλ, θαζψο θαη γηα ηα δηαλεκφκε-

λα θέξδε ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ. Γηα ηα κεξίζκαηα πνπ θαηαβάιιεη ή πηζηψλεη ε αλψλπκε εηαη-
ξεία, νη πην πάλσ θαηαζηάζεηο ππνβάιινληαη εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ηζνιν-
γηζκνχ ηνπο. 

Δμαηξεηηθά, δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηαζηάζεηο απηέο ζπλαιιαγέο, εθφζνλ ε αμία ελφο 
εθάζηνπ ζηνηρείνπ πνπ έρεη εθδνζεί γη’ απηέο δελ ππεξβαίλεη ηα πελήληα (50) επξψ.

(α)(β)
 

Ο ππφρξενο ζε ηήξεζε δηπιφηππνπ βηβιίνπ κεξηδνινγίνπ γηαηξψλ ή δηπιφηππνπ βηβιίνπ α-

πνζήθεπζεο, ππνβάιιεη κέρξη ηελ εηθνζηή πέκπηε (25ε) Μαΐνπ θάζε ρξφλνπ ζηελ αξκφδηα 
Γ.Ο.Τ. ην έλα αληίηππν ηεο κεξίδαο θάζε γηαηξνχ ή θάζε απνζέηε, θαηά πεξίπησζε, θαη δηπιφ-
ηππε θαηάζηαζε, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά νη γηαηξνί ή νη απνζέηεο.» 

 (α)
 Σα δχν πξψηα εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 20 αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηξία λέα 

εδάθηα κε ην άξζξν 43§17 ηνπ λ. 2214/1994 θαη ίζρπζαλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ ίδηνπ 
λφκνπ απφ 1.1.1995. Σα εδάθηα πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ είραλ σο εμήο: 

«1. Ο επηηεδεπκαηίαο θαη ηα πξφζσπα ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα 
απηνχ ππνβάιινπλ κέρξη ηελ εηθνζηή πέκπηε (25ε) Μαΐνπ θάζε ρξφλνπ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ή 
ζην Κέληξν Πιεξνθνξηθήο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (ΚΔ.Π.Τ.Ο.), γηα κεραλνγξαθηθή επεμεξ-

γαζία θαη δηαζηαχξσζε πιεξνθνξηψλ, ηξηπιφηππεο θαηαζηάζεηο κε ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγ-
καηνπνίεζαλ θαηά ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο, γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμππεξέηε-
ζε ή ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπο, απφ αγνξέο εκπνξεπζίκσλ θαη παγίσλ αγαζψλ θαη 

ιήςε ππεξεζηψλ, απφ ρνλδξηθέο πσιήζεηο αγαζψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ θαη απφ θαηαβνιή ή 
είζπξαμε ακνηβψλ, απνδεκηψζεσλ, νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ θαη άιισλ δηθαησκάησλ, θαζψο 
θαη γηα ηα δηαλεκφκελα θέξδε ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ. Γηα ηα κεξίζκαηα πνπ θαηαβάιιεη ή πηζηψ-

λεη ε αλψλπκε εηαηξεία, νη πην πάλσ θαηαζηάζεηο ππνβάιινληαη εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ 
έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο.» 

(β)
 Σν φξην ησλ 50 επξψ, πνπ αληηθαηέζηεζε ην πξνεγνχκελν φξην ησλ 15.000 δξρ., ηέζεθε κε 

ην άξζξν 17§1 ηνπ λ. 2948/2001 θαη ίζρπζε απφ 1.1.2002. 
(2) ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 20 ε θξάζε «Μέρξη ηελ ηξηαθνζηή (30ή) επηεκβξίνπ» 

αληηθαζίζηαηαη κε ηε θξάζε «Μέρξη ηελ εηθνζηή Πέκπηε (25
ε
) Ηνπλίνπ» κε ην άξζξν 19§26 ηνπ 

λ.3842/2010 θαη ηζρχεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 23.04.2010.  
(3) ηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 20 πξνζηίζεηαη λέν εδάθην κε ην άξ-

ζξν 19§26 ηνπ λ.3842/2010 θαη ηζρχεη απφ 23.04.2010. 

(4) Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 20 θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 20§9 
ηνπ λ. 3296/2004 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2005. Σν εδάθην 
πνπ θαηαξγήζεθε είρε σο εμήο: 

«Δμαηξεηηθά ζηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξίπησζεο α’, δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζπλαιιαγέο, εθφ-
ζνλ ε αμία ελφο εθάζηνπ ζηνηρείνπ πνπ έρεη εθδνζεί γη’ απηέο δελ ππεξβαίλεη ηα ηξηαθφζηα (300) 
επξψ.» 
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(5) Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 20 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 4§10 ηνπ λ. 3052/2002 θαη 

ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθαηα-

ζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«3. Οη θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 πεξηέρνπλ ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ππνρξένπ, (ηνλ 

Α.Φ.Μ. εληχπσο ή κε ζθξαγίδα, ην νλνκαηεπψλπκν θαη ην παηξψλπκν ή ηελ επσλπκία, ην ε-

πάγγεικα θαη ηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε), ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. θαη ην έηνο πνπ αθνξνχλ. ηηο 
θαηαζηάζεηο απηέο θαηαρσξείηαη ην νλνκαηεπψλπκν ή ε επσλπκία, ην επάγγεικα, ε δηεχζπλζε 
θαη ν Α.Φ.Μ. ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κε ηνλ ππφρξεν (πξνκεζεπηψλ, πειαηψλ θ.ι.π.) θαηά 

αιθαβεηηθή ζεηξά επσλχκνπ ή επσλπκίαο, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ηηκνινγίσλ ή άιισλ θνξν-
ινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη ε θαζαξή αμία ηνπ εζφδνπ ή ηεο δαπάλεο. 

Αληί θαηαζηάζεσλ νη ππφρξενη ηήξεζεο βηβιίσλ ηξίηεο θαηεγνξίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα 

ηελ ελεκέξσζή ηνπο κεραλνγξαθηθά κέζα ππνβάιινπλ ειεθηξνκαγλεηηθά κέζα απνζήθεπζεο 
δεδνκέλσλ, ζηα νπνία πεξηέρνληαη φια ηα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπ-
ζεο δηαηάμεηο.» 

(6) Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 20 θαηαξγήζεθε θαη νη παξάγξαθνη 5, 6, 7 αλαξηζκήζεθαλ 
ζε 4, 5 θαη 6 κε ην άξζξν 30§9 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ 
λφκνπ απφ 1.1.2007. Ζ παξάγξαθνο πνπ θαηαξγήζεθε είρε σο εμήο: 

«4. Σα ηηκνιφγηα πξνο ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα απηνχ, α-
λεμάξηεηα απφ ηελ αμία ηνπο, κπνξεί λα θαηαρσξνχληαη ζπγθεληξσηηθά ζην ηέινο ησλ θαηαζηά-
ζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ.» 

(7) Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 20, πνπ αλαξηζκήζεθε ζε 4, είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξ-
ζξν 9§24 ηνπ λ. 2753/1999 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 
17.11.1999. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«5. Οη παξαγσγνί αγξνηηθψλ πξντφλησλ, πνπ δελ έρνπλ ππαρζεί ζην θαλνληθφ θαζεζηψο 
Φ.Π.Α., ππνβάιινπλ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 κφλν γηα ηηο εθθαζαξίζεηο πψιεζεο 
ησλ πξντφλησλ ηνπο απφ ηξίηνπο θαη γηα ηα ηηκνιφγηα πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο πνπ εθδί-
δνπλ νη ίδηνη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ.» 

(8) Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 20, πνπ αλαξηζκήζεθε ζε 5, αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 
30§10 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξνπ 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2007. Ζ 
παξάγξαθνο πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«6. Γελ ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απ-
ηνχ: 

α)
(α)

 νη ηξάπεδεο γηα ηνπο ηφθνπο θαηαζέζεσλ πνπ ρνξεγνχλ, θαζψο θαη γηα ηνπο ηφθνπο θαη 

ηηο πξνκήζεηεο πνπ ρνξεγνχλ ζε άιιεο ηξάπεδεο ή ιακβάλνπλ απφ απηέο ή απφ άιινπο επηηε-
δεπκαηίεο. 

Καη’ εμαίξεζε, νη ηξάπεδεο ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ γηα 

ηηο πξνκήζεηεο πνπ ιακβάλνπλ απφ επηηεδεπκαηίεο πνπ πσινχλ αγαζά ή παξέρνπλ ππεξεζίεο 
ζε θαηφρνπο-ρξήζηεο πηζησηηθψλ θαξηψλ. 

β) νη επηηεδεπκαηίεο θαη ηα πξφζσπα ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα απ-

ηνχ γηα ηνπο ηφθνπο θαη ηηο πξνκήζεηεο πνπ θαηαβάιινπλ ζε ηξάπεδεο ή ιακβάλνπλ απφ απηέο, 
θαζψο θαη γηα ηνπο κηζζνχο, ηα εκεξνκίζζηα θαη ηηο ζπληάμεηο πνπ ρνξεγνχλ, 

γ)
(β)

 νη επηηεδεπκαηίεο γηα ηηο πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ εθηφο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη 

γηα ηηο αγνξέο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ απφ επηρεηξήζεηο πνπ δελ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα εληφο ηεο 
ρψξαο.» 

(α)
 Ζ πεξίπησζε α’ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 20 είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 21§8 

ηνπ λ. 2166/1993 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 24.8.1993. Ζ πεξί-
πησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«α) νη ηξάπεδεο γηα ηνπο ηφθνπο θαηαζέζεσλ πνπ ρνξεγνχλ, θαζψο θαη γηα ηνπο ηφθνπο θαη 

ηηο πξνκήζεηεο πνπ ρνξεγνχλ ζε άιιεο ηξάπεδεο ή ιακβάλνπλ απφ απηέο,» 
(β)

 ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 20 ε πεξίπησζε γ’ θαηαξγήζεθε θαη ε πεξίπησζε δ’ αλα-
ξηζκήζεθε ζε γ’ κε ην άξζξν 43§17 ηνπ λ. 2214/1994 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ 

ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.1995. Ζ πεξίπησζε πνπ θαηαξγήζεθε είρε σο εμήο: 
«γ) ν κεηαθνξέαο θαη ην κεηαθνξηθφ γξαθείν γηα ηηο θνξησηηθέο πνπ εθδίδνπλ.» 
Ζ πεξίπησζε δ’, πνπ αλαξηζκήζεθε ζε γ’, είρε πξνζηεζεί κε ην άξζξν 21§8 ηνπ λ. 2166/1993 

θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 24.8.1993. 
(9) Ζ παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 20, πνπ αλαξηζκήζεθε ζε 6, είρε πξνζηεζεί κε ην άξζξν 

19α§1 ηνπ λ. 2459/1997 θαη ηζρχεη ην πξψην εδάθην απφ ηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ ιή-
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γνπλ ηελ 31.12.1996 θαη ην δεχηεξν απφ ηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ ιήγνπλ ηελ 30.6.1997 
θαη κεηά. 

(10) Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 20, πνπ αλαξηζκήζεθε ζε 6, είρε αλη η-
θαηαζηαζεί κε ην άξζξν 4§11 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ 
λφκνπ απφ 1.1.2003. Σν εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«7. Ο επηηεδεπκαηίαο ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο ππνβάιιεη κέρξη ηελ 25ε ηνπ πέκπηνπ κήλα απφ 
ην θιείζηκν ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., ηζνδχγην ησλ ινγαξηαζκψλ φισλ 
ησλ βαζκίδσλ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο ζην νπνίν πεξηέρνληαη θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ππν-

ρξένπ, ε αξκφδηα Γ.Ο.Τ. θαη ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο πνπ αθνξά.» 
(11) Ζ παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 20 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 24§1 ηνπ λ. 3634/2008 θαη η-

ζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 24§2 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ ηε 13ε Γεθεκβξίνπ 2007, εκεξνκελία 

θαηάζεζεο ηνπ λνκνζρεδίνπ ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ. 
(12) Ζ παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Β.. (Π.Γ. 186/1992, ΦΔΚ 84 Α΄) θαηαξγήζεθε 

ζχκθσλα κε ην Νφκν 3899/2010  άξζξν 5 Παξάγξαθνο 6. Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 

5 ηνπ λφκνπ 3899/2010 αξρίδεη απφ 1.1.2011. Ζ παξάγξαθνο πνπ θαηαξγήζεθε είρε σο εμήο: 
«7. Οη επηηεδεπκαηίεο εκπνξίαο πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) − ζέξκαλζεο ππν-

βάιινπλ θαηάζηαζε γηα κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία θαη δηαζηαχξσζε κε ηηο ζπλαιιαγέο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ απφ αγνξέο θαη πσιήζεηο ηνπ είδνπο απηνχ αξρήο γηλνκέλεο απφ ηελ θαηά-
ζεζε ηεο Γήισζεο Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο (Γ.Δ.Φ.Κ.) ζηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή. 

Ζ θαηάζηαζε απηή πεξηιακβάλεη ηα αλαγθαία δεδνκέλα ησλ ζπλαιιαγψλ θάζε εκέξαο θαη 

ππνβάιιεηαη ην αξγφηεξν εληφο επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ αθνξά, κε απνθιεηνκέλεο 
ηεο δπλαηφηεηαο λα πεξηιακβάλεη δηαθεθξηκέλα ηα αλαγθαία δεδνκέλα ησλ ζπλαιιαγψλ πεξηζ-
ζφηεξσλ εκεξψλ, φρη φκσο πέξαλ ησλ επηά (7) θαη ππνβάιιεηαη ζηελ πεξίπησζε απηή εληφο 

ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο απφ ηελ ηειεπηαία εκέξα πνπ αθνξά. 
Οη αλσηέξσ επηηεδεπκαηίεο ππνβάιινπλ επίζεο γηα κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία θαη δηα-

ζηαχξσζε κέρξη ηε δέθαηε (10ε) εκέξα θάζε κήλα αληίηππα ησλ θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ 
πνπ εμέδσζαλ εληφο ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ είδνπο. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη ν ηχπνο θαη ην πεξηε-
ρφκελν ηεο θαηάζηαζεο, ην είδνο ησλ θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ, ν ρξφλνο θαη ε δηαδηθαζία 
ππνβνιήο ηνπο, ε ππεξεζία ζηελ νπνία ππνβάιινληαη, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπην-

κέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ.» 
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Άξζξν 21. 
Σόπνο ηήξεζεο βηβιίωλ θαη ζηνηρείωλ. 

Υξόλνο δηαθύιαμεο απηώλ. 
 
1.

(1)
 Σα βηβιία, ηα ζηνηρεία θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ησλ εγγξα-

θψλ ηεξνχληαη ζηελ έδξα ηνπ επηηεδεπκαηία, κε εμαίξεζε ηα βηβιία, ηα 
ζηνηρεία θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ησλ ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηα ν-
πνία ηεξνχληαη ζε απηέο.

(2)
 Με γλσζηνπνίεζε ζηνλ αξκφδην πξντζηάκε-

λν ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο κπνξεί λα ηεξνχληαη απηά ζε 
δηαθνξεηηθφ ηφπν, φηαλ ν ηφπνο απηφο βξίζθεηαη κέζα ζηε ρσξηθή αξκν-
δηφηεηα ηεο αξκφδηαο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ή άιιεο δεκφζη-
αο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο πνπ εδξεχεη ζηελ ίδηα πφιε κε εμαίξεζε ζηελ 
πεξίπησζε απηή ηνπο Ννκνχο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο. Δηδηθά γηα ηηο 
αλψλπκεο εηαηξείεο ησλ Ννκψλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο κε γλσζην-
πνίεζε ζηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζί-
αο, ηα βηβιία θαη ζηνηρεία κπνξεί λα ηεξνχληαη ζε άιιε εγθαηάζηαζή ηνπο 
εληφο ηνπ ίδηνπ λνκνχ. Γηα ηελ ηήξεζε απηψλ ζε ηφπν δηάθνξν απφ ηνλ 
αλσηέξσ νξηδφκελν απαηηείηαη έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ πξντζηακέλνπ δε-
κφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο.

(3)
 Σα ηεξνχκελα κε κεραλνγξαθηθφ ηξφ-

πν βηβιία, κε γλσζηνπνίεζε ζηνλ αξκφδην πξντζηάκελν ΓΟΤ, κπνξεί λα 
ελεκεξψλνληαη ζε άιιν ηφπν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα απνκαθξχ-
λνληαη ηα πξσηνγελή θνξνινγηθά ζηνηρεία θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά ησλ 
εγγξαθψλ θαη ηα εθηππσκέλα βηβιία ζα επηζηξέθνληαη άκεζα κεηά ηελ 
εθηχπσζή ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε πνπ αθνξνχλ. Δηδηθά 
ηα πξφζζεηα βηβιία ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κψδηθα 
απηνχ, ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 2065/1992 (ΦΔΚ Α’ 
113) θαη ηεο Α.Τ.Ο. 1041614/324/ΠΟΛ.1100/4.4.1995 (ΦΔΚ Β’ 305), ηε-
ξνχληαη ζηελ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε πνπ αζθείηαη ε ζρεηηθή δξα-
ζηεξηφηεηα. 

Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο 
εηζνδήκαηνο ηα βηβιία, ηα ζηνηρεία θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά θάζε δηα-
ρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ κπνξεί λα θπιάζζνληαη ζε δηαθνξεηηθφ ηφπν απφ 
απηφλ πνπ νξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απ-
ηνχ, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 
18α ηνπ παξφληνο Κψδηθα.

(4)
 

2. 
(5)

Σα βηβιία, νη νπηηθνί δίζθνη θαη γεληθά φια ηα ειεθηξνκαγλεηηθά 

κέζα ζηα νπνία απνζεθεχνληαη δεδνκέλα βηβιίσλ, γηα ηα νπνία δελ π-
πάξρεη ππνρξέσζε εθηχπσζήο ηνπο, ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ 
Κψδηθα απηφ, θαζψο θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ησλ εγγξαθψλ ζηα βη-
βιία δηαηεξνχληαη ζηνλ εθάζηνηε νξηδφκελν απφ ηηο ζρεηηθέο θνξνινγηθέο 
δηαηάμεηο ρξφλν παξαγξαθήο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ γηα επηβνιή 
θφξνπ.

(6)
 Σα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία απηά δηαηεξνχληαη νπσζδήπνηε φζν 

ρξφλν εθθξεκεί ζρεηηθή ππφζεζε ελψπηνλ ησλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ 
ή ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο.

(7)(8)
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3.
(9)

 Δπηηξέπεηαη ζηνπο επηηεδεπκαηίεο ηνπ Κψδηθα απηνχ, λα δηα-

θπιάηηνπλ ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία εθδφζεψο ηνπο, πιελ ησλ ζπλνδεπηη-
θψλ, ζε κηθξνθίικο ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή (νπηηθνί δίζθνη CD−ROM 
ηερλνινγίαο WORM) κε θσηνγξάθηζε ή ςεθηνπνίεζε απφ ηα αληίζηνηρα 
ζηειέρε, κεηά ηελ ππνβνιή ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη 
θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, γηα φζν ρξφλν νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ, εθφζνλ ππάξρεη θαη ζχζηεκα αλαδή-
ηεζεο, εκθάληζεο θαη εθηχπσζεο (αλαπαξαγσγήο) ησλ θνξνινγηθψλ 
ζηνηρείσλ.Δηδηθά γηα ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ειεθηξνληθά κέζα ηνπ αλσηέ-
ξσ εδαθίνπ απαηηείηαη, πξν ηεο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο, ζήκαλζε απφ αξ-
κφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

Ζ αδπλακία αλαπαξαγσγήο αληηγξάθσλ ινγίδεηαη σο κε δηαθχιαμε 
ησλ ζρεηηθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε 
κε ζήκαλζεο ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ αξρεηνζέηεζεο. 
 

                                                
(1) Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 21, πιελ ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ, αληηθαηαζηάζεθε κε ην 

άξζξν 12 ηνπ π.δ. 134/1996 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ ίδηνπ π.δ. απφ 1.8.1996. Ζ 
παξάγξαθνο, πιελ ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ, πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«1. Σα βηβιία, ηα ζηνηρεία θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ησλ εγγξαθψλ ηεξνχληαη ζηελ έδξα 
ηνπ επηηεδεπκαηία, κε εμαίξεζε ηα βηβιία, ηα ζηνηρεία θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνθαηα-
ζηήκαηνο πνπ ηεξνχληαη ζ’ απηφ. Με γλσζηνπνίεζε ζηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. κπνξεί λα 

ηεξνχληαη απηά ζε δηαθνξεηηθφ ηφπν, φηαλ ν ηφπνο απηφο βξίζθεηαη κέζα ζηε ρσξηθή αξκνδηφ-
ηεηα ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. Γηα ηελ ηήξεζε απηψλ ζε ηφπν πνπ βξίζθεηαη εθηφο ηεο ρσξηθήο αξ-
κνδηφηεηαο, θαζψο θαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηνπ 

λνκνχ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο εθηφο έδξαο, απαηηείηαη έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ πξντζηάκελνπ 
Γ.Ο.Τ. 

Δηδηθά, ηα πξφζζεηα βηβιία ηνπ άξζξνπ 10 ηεξνχληαη ζηελ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε, πνπ 
αζθείηαη ε ζρεηηθή δξαζηεξηφηεηα.» 

(2) Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 21 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 30§11 
ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Σν εδά-
θην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Σα βηβιία, ηα ζηνηρεία θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ησλ εγγξαθψλ ηεξνχληαη ζηελ έδξα ηνπ 
επηηεδεπκαηία, κε εμαίξεζε ηα βηβιία, ηα ζηνηρεία θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνθαηαζηή-
καηνο πνπ ηεξνχληαη ζ’ απηφ.» 

(3) ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηα δεχηεξν θαη ηξίην εδάθηα αληηθαηαζηάζεθαλ θαη ην 
ηέηαξην εδάθην πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 4§12 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Σα εδάθηα πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ είραλ σο εμήο: 

«Με γλσζηνπνίεζε ζηνλ αξκφδην πξντζηάκελν ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο κπνξεί 
λα ηεξνχληαη απηά ζε δηαθνξεηηθφ ηφπν, φηαλ ν ηφπνο απηφο βξίζθεηαη κέζα ζηε ρσξηθή αξκν-
δηφηεηα ηεο αξκφδηαο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ή άιιεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζί-

αο πνπ εδξεχεη ζηελ ίδηα πφιε κε εμαίξεζε ζηελ πεξίπησζε απηήλ ηνπο Ννκνχο Αηηηθήο θαη 
Θεζζαινλίθεο. Γηα ηελ ηήξεζε απηψλ ζε ηφπν δηάθνξν απφ ηνλ αλσηέξσ νξηδφκελν θαη γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ησλ Ννκψλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλί-

θεο, εθηφο έδξαο, απαηηείηαη έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ πξντζηακέλνπ δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξε-
ζίαο.» 

Πξνεγνχκελα, ηα δεχηεξν θαη ηξίην εδάθηα είραλ αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 9§25 ηνπ λ. 

2753/1999 θαη ίζρπζαλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. Σα εδάθηα 
πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ είραλ σο εμήο: 

«Με γλσζηνπνίεζε ζηνλ πξντζηάκελν ηεο ΓΟΤ, κπνξεί λα ηεξνχληαη απηά ζε δηαθνξεηηθφ 

ηφπν, φηαλ ν ηφπνο απηφο βξίζθεηαη κέζα ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηεο αξκφδηαο ΓΟΤ. Γηα ηελ 
ηήξεζε απηψλ ζε ηφπν πνπ βξίζθεηαη εθηφο ηεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο, θαζψο θαη γηα ηελ ηήξε-
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ζε ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηνπ λνκνχ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο, 
εθηφο έδξαο, απαηηείηαη έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ πξντζηακέλνπ ΓΟΤ.» 

(4) Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 21 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 
30§12 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. 
Σν εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Μεηά ην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ηα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία ησλ αλέιεγθησλ ρξήζε-
σλ κπνξεί λα θπιάζζνληαη ζε ηφπν δηάθνξν ηεο έδξαο ή ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ επηηεδεπ-
καηία.» 

(5) Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 21 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 4§13 
ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Σν εδάθην 
πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Σα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφ, θαζψο θαη ηα ινηπά δηθαηνιν-
γεηηθά ησλ εγγξαθψλ ζηα βηβιία δηαηεξνχληαη έμη (6) ρξφληα απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο 
πεξηφδνπ ηελ νπνία αθνξνχλ, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξ-

ζξνπ 39 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο.
(α)

» 
(α)

 ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 21 ε ηειεία έγηλε θφκκα θαη 
ζπκπιεξψζεθε ε θξάζε «, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 

39 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο.» κε ην άξζξν 35§2 ηνπ λ. 2648/1998 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 48 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.10.1998. 

(6) ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 21 ε θξάζε «ζηνλ εθάζηνηε νξηδφκελν 

απφ ηηο ζρεηηθέο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο ρξφλν παξαγξαθήο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ γηα 
επηβνιή θφξνπ.» αληηθαηέζηεζε ηε θξάζε «έμη (6) ρξφληα απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφ-
δνπ πνπ αθνξνχλ» κε ην άξζξν 20§10 ηνπ λ. 3296/2004 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 

ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 14.12.2004. 
(7) Σν ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 21 θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 20§11 ηνπ λ. 

3296/2004 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 14.12.2004. Σν εδάθην πνπ 
θαηαξγήζεθε είρε σο εμήο: 

«Ο επηηεδεπκαηίαο δελ ππνρξενχηαη ζηε δηαθχιαμε ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ινηπψλ δηθαηνιν-
γεηηθψλ ησλ εγγξαθψλ ζηα βηβιία θαη πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηεο πην πάλσ πξνζεζκίαο, εθφζνλ 
νη ζρεηηθέο εγγξαθέο φισλ ησλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ θαηέζηεζαλ ακεηάθιεηεο.» 

(8) Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο. Ν. 3296/2004 (ΦΔΚ 253 Α’ / 14.12.2004), άξζξν 20§19,20 
«19. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη γηα ηα βηβιία θαη ηα 

ζηνηρεία, γηα ηα νπνία κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ δελ έρεη παξέιζεη ν ρξφλνο δηαθχ-

ιαμήο ηνπο κε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 παξάγξαθνο 2 θαη ηεο παξαγξάθνπ 3 
ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ ίδηνπ Κψδηθα.» 

«20. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ απηνχ αθνξνχλ ηα ζηνηρεία ησλ ρξήζεσλ 

εθείλσλ γηα ηηο νπνίεο νη ζρεηηθέο εγγξαθέο φισλ ησλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ δελ έρνπλ 
θαηαζηεί ακεηάθιεηεο θαηά ην ρξφλν δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο.» 

(9) Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 21 αληηθαζίζηαηαη κε ην άξζξν 19§27 

ηνπ λ.3842/2010 θαη ηζρχεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 01.06.2010. Σν 
εδάθην πνπ αληηθαζίζηαηαη είρε σο εμήο: «Δπηηξέπεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο ηνπ 
Γεκνζίνπ, ζηηο ηξάπεδεο θαη ζηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

εθαξκφδνπλ πιήξσο ην Δ.Γ.Λ.. (π.δ. 1123/1980) ή Κιαδηθά ζρέδηα, λα δηαθπιάηηνπλ ηα θνξν-
ινγηθά ζηνηρεία εθδφζεψο ηνπο, πιελ ησλ ζπλνδεπηηθψλ, ζε κηθξνθίικο ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή 
(νπηηθνί δίζθνη CD-ROM ηερλνινγίαο WORM) κε θσηνγξάθηζε ή ςεθηνπνίεζε απφ ηα αληί-

ζηνηρα ζηειέρε, κεηά ηελ ππνβνιή ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη θφξνπ πξνζηη-
ζέκελεο αμίαο, γηα φζν ρξφλν νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ, 
εθφζνλ ππάξρεη θαη ζχζηεκα αλαδήηεζεο, εκθάληζεο θαη εθηχπσζεο (αλαπαξαγσγήο) ησλ 

θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ». 
Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 21 είρε πξνζηεζεί κε ην άξζξν 15§5 ηνπ λ. 2579/1998 θαη ί-

ζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.2.1998. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ' 
ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΖ ΣΖΡΖΖ ΒΗΒΛΗΩΝ 

ΚΑΗ ΔΚΓΟΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ 
 

Άξζξν 22. 
Μεραλνγξάθεζε γεληθά. 

 
Ο επηηεδεπκαηίαο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθά κέζα γηα ηελ ηή-

ξεζε ησλ βηβιίσλ ή θαη ηελ έθδνζε ησλ ζηνηρείσλ, ππάγεηαη θαη ζηηο δηα-
ηάμεηο ησλ άξζξσλ 23 έσο θαη 25, νη νπνίεο θαηηζρχνπλ ησλ αληίζηνηρσλ 
ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθαξκφδεηαη ζχζηεκα ρεηξφγξαθν θαη κερα-
λνγξαθηθφ, ηζρχνπλ νη αληίζηνηρεο, θαηά πεξίπησζε, δηαηάμεηο. 
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Άξζξν 23. 
Τπνρξεώζεηο ρξεζηώλ. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ινγηζκηθνύ. 

 
1. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 

(Ζ/Τ) γηα ηελ ηήξεζε ησλ βηβιίσλ ή ηελ έθδνζε ησλ ζηνηρείσλ ππν-
ρξενχηαη: 

α) λα έρεη αλαιπηηθφ εγρεηξίδην νδεγηψλ ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα, πνπ αλαθέξεηαη ηνπιάρηζηνλ ζηελ εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ θαη ην νπνίν ελεκεξψλεηαη ακέζσο γηα θά-
ζε κεηαβνιή πνπ επέξρεηαη ζ’ απηφ, 

β. Να ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο ΓΟΤ, ην θαηάιιειν 

πξνζσπηθφ γηα ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο επηρείξεζεο, γηα φζν ρξφλν 
απαηηεζεί, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ θαη λα επηηξέπεη, ζε ζπλεξγείν 
ειέγρνπ πνπ ζπκκεηέρεη θαη ππάιιεινο κε εηδηθφηεηα πιεξνθνξηθήο, ηελ 
απεπζείαο ιήςε νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ ή πιεξνθνξίαο απφ ηα αξρεία 
ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή

(1)
 

Σηο ππνρξεψζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α’ θαη β’ έρεη θαη φπνηνο αλα-
ιακβάλεη ηε κεραλνγξαθηθή ηήξεζε ησλ βηβιίσλ επηηεδεπκαηηψλ, 

γ) λα δηαθπιάζζεη, εθηφο απφ ηα βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη 
απφ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κψδηθα απηνχ, ηα κεληαία ηζν-
δχγηα ηνπ γεληθνχ θαζνιηθνχ, ηηο κεληαίεο θαηαζηάζεηο ηνπ βηβιίνπ απν-
ζήθεο, ηα ειεθηξνκαγλεηηθά κέζα απνζήθεπζεο πιεξνθνξηψλ, κέρξη ηελ 
εθηχπσζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο, θαη ην εγρεηξίδην νδεγηψλ ρξήζεο ηνπ 
ινγηζκηθνχ. 

2. Σν ινγηζκηθφ πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά, θαη επηπιέ-
νλ πξέπεη λα έρεη ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο: 

α) αλάπηπμεο θσδηθψλ αξηζκψλ θαη ηίηισλ ινγαξηαζκψλ απφ ηνπο 
επηηεδεπκαηίεο πνπ ηεξνχλ βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο, αλάινγεο κε εθείλε 
ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ, ή ησλ θιαδηθψλ ινγηζηηθψλ 
ζρεδίσλ, εθφζνλ πξννξίδεηαη γηα επηρεηξήζεηο πνπ ηα εθαξκφδνπλ. Πξν-
θεηκέλνπ γηα επηηεδεπκαηίεο πνπ ηεξνχλ βηβιία πξψηεο θαη δεχηεξεο θα-
ηεγνξίαο ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 5 
θαη 6 ηνπ Κψδηθα απηνχ πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ππνρξεσηηθά απφ αλά-
πηπμε αληίζηνηρσλ ζηειψλ ζηα βηβιία απηά, εθφζνλ δελ ζπληάζζνληαη νη 
αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ίδηεο δηαηάμεηο, 

β) πξνζδηνξηζκνχ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κεηαβιεηψλ θνξνινγη-
θψλ ζπληειεζηψλ, εηζθνξψλ, ηειψλ απφ ηνλ ίδην ην ρξήζηε, 

γ) απηφκαηεο εηήζηαο πξννδεπηηθήο αξίζκεζεο θάζε εκεξνινγηα-
θήο εγγξαθήο, μερσξηζηά γηα θάζε εκεξνιφγην, ε νπνία δελ επηηξέπεηαη 
λα κεηαβάιιεηαη απφ ην ρξήζηε. Ζ απιή εηζαγσγή πιεξνθνξηψλ ή άι-
ισλ ελδείμεσλ γηα κειινληηθή έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, δελ αζθεί 
νπνηαδήπνηε επίδξαζε ζηα ινγηζηηθνπνηεκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, 
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δ) δηαζθάιηζεο ηεο ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ ηνπ επηηεδεπκαηία κε 

ην πεξηερφκελν ησλ ζηνηρείσλ πνπ εθδίδνληαη κεραλνγξαθηθά, 
ε) αθχξσζεο εγγξαθήο κε έθδνζε εηδηθνχ αθπξσηηθνχ ζηνηρείνπ, ζε 

πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, εθφζνλ δελ 
έγηλε ρξήζε απηψλ. Ζ δηφξζσζε ηεο ιαλζαζκέλεο εγγξαθήο κπνξεί λα 
γίλεηαη κε αιγεβξηθή απεηθφληζε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ίδηα κέζνδνο 
ζα εθαξκφδεηαη ζε φια ηα επίπεδα ινγαξηαζκψλ ζηνπο νπνίνπο αθνξά ε 
δηφξζσζε, 

ζη) δηαρσξηζκνχ, θαηαρψξεζεο θαη εθηχπσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξάμεσλ ηεο λέαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, παξάιιεια κε ηηο νηθνλνκη-
θέο πξάμεηο θαη ηηο ηαθηνπνηεηηθέο πξάμεηο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο πνπ 
έιεμε (ζχληαμε ηζνινγηζκνχ), θαζψο θαη απηφκαηεο κεηαθνξάο ησλ ππν-
ινίπσλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο λέαο ρξήζεο. Κάζε ππφινηπν πνπ κε-
ηαθέξεηαη ζηε λέα ρξήζε πξέπεη λα είλαη νξηζηηθφ θαη εθθαζαξηζκέλν, 

δ) δηαρσξηζκνχ θαη ρσξηζηήο εθηχπσζεο ησλ πξάμεσλ ηνπ ηειεπ-
ηαίνπ κήλα ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο πνπ έιεμε απφ ηηο ηαθηνπνηεηηθέο 
πξάμεηο ηεο ίδηαο ρξήζεο, 

ε)
(2)

 κεηαγελέζηεξεο αλαπαξαγσγήο ησλ εγγξαθψλ ζε πεξίπησζε 
ηξνπνπνίεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ.

(3)
 

 

                                                
(1) Σν πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο β’  ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 23 αληηθαηαζηάζεθε 

κε ην άξζξν 13 ηνπ π.δ. 134/1996 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ ίδηνπ π.δ. απφ 

1.8.1996. Ζ πεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«β) λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ γηα ηε ρξή-

ζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο επηρείξεζεο γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ.» 

(2) Ζ πεξίπησζε ε’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 23 θαηαξγήζεθε θαη νη πεξηπηψζεηο ζ’ θαη 
η’ αλαξηζκήζεθαλ ζε ε’ θαη ζ’ αληίζηνηρα, κε ην άξζξν 9§26 ηνπ λ. 2753/1999 θαη ηζρχνπλ ζχκ-
θσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2000. Ζ πεξίπησζε πνπ θαηαξγήζεθε είρε σο 

εμήο: 
«ε) απνθιεηζκνχ ηεο δπλαηφηεηαο γηα αλαδξνκηθή ηξνπνπνίεζε ή παξεκβνιή νπνηαζδήπνηε 

εγγξαθήο, κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ελεκέξσζεο, πνπ νξίδεηαη απφ ηηο παξαγξάθνπο 1 

θαη 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Κψδηθα απηνχ,» 
(3) Ζ πεξίπησζε ζ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 23 θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 30§13 ηνπ 

λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Ζ πεξίπησ-

ζε πνπ θαηαξγήζεθε είρε σο εμήο: 
«ζ) απηφκαηεο ελέξγεηαο ησλ αζξνίζεσλ ησλ πνζψλ ησλ εκεξνινγίσλ, ησλ ινγαξηαζκψλ, 

ησλ ηζνδπγίσλ, ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ ζηειψλ ησλ βηβιίσλ πξψηεο θαη δεχηεξεο θαηεγνξίαο 

θαη κεηαθνξάο ηνπο απφ κία ζειίδα ζε άιιε.» 
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Άξζξν 24. 
Υξόλνο θαη ηξόπνο κεραλνγξαθηθήο ελεκέξωζεο ηωλ βηβιίωλ 

θαη έθδνζεο ηωλ ζηνηρείωλ. 
 

1.
(1)

 Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο: 
α) Δλεκεξψλεη ηα εκεξνιφγηά ηνπ ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη 

απφ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 17. Ζ εθηχπσζε απηψλ γίλεηαη ζην 
ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα πνπ αθνξνχλ νη νηθνλνκηθέο πξάμεηο θαη ηνπ 
εκεξνινγίνπ εγγξαθψλ ηζνινγηζκνχ ζην ρξφλν θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγη-
ζκνχ, κε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο απηψλ ζε ειεθηξνκαγλεηηθά κέζα. 

β) Δθηππψλεη κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα εθείλνπ πνπ αθν-

ξνχλ νη νηθνλνκηθέο πξάμεηο ζεσξεκέλν ηζνδχγην ινγαξηαζκψλ «Γεληθνχ 
- Αλαιπηηθψλ Καζνιηθψλ» ζην νπνίν εκθαλίδνληαη ηα πξννδεπηηθά α-
ζξνίζκαηα ρξέσζεο θαη πίζησζεο ησλ ινγαξηαζκψλ φισλ ησλ βαζκί-
δσλ, θαζψο θαη ησλ ππνινίπσλ απηψλ κέρξη ην ηέινο ηνπ πξνεγνχκελνπ 
κήλα, ηα ζχλνια ησλ θηλήζεσλ ηνπ κήλα, ηα ζπλνιηθά αζξνίζκαηα ρξέ-
σζεο θαη πίζησζεο ησλ ινγαξηαζκψλ, θαζψο θαη ηα ππφινηπά ηνπο, 
ρξεσζηηθά θαη πηζησηηθά, κέρξη ην ηέινο ηνπ κήλα πνπ αθνξνχλ. 

Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εκθάληζεο ζην ηζνδχγην ηνπ πξνεγνχκε-
λνπ εδαθίνπ ηνπιάρηζηνλ ησλ πξσηνβάζκησλ ινγαξηαζκψλ, κε ηελ πξν-
υπφζεζε αλάπηπμήο ηνπ ζε ινγαξηαζκνχο ηεο θαηψηεξεο βαζκίδαο, ε-
θαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εδαθίσλ ηεο παξαγξά-
θνπ 7 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ παξφληνο.

(2) 

 

γ)
(3)

 Δθηππψλεη ηα αλαιπηηθά θαζνιηθά, ην γεληθφ θαζνιηθφ θαη ην 

κεηξψν παγίσλ ζην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη κέζα ζηελ 
πξνζεζκία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ, κε δπλαηφηεηα κε εθηχπσζήο 
ηνπο, εθφζνλ ηα δεδνκέλα ηνπο θπιάζζνληαη ζε ειεθηξνκαγλεηηθά κέζα 
απνζήθεπζεο. 

2.
(4)

 Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί βηβιίν απνζήθεο ελεκεξψλεη απηφ 
ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηε παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 17 θαη 
απνζεθεχεη κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα εθείλνπ πνπ αθνξνχλ νη 
νηθνλνκηθέο πξάμεηο ηα δεδνκέλα απηνχ κε επηπιένλ αλαγξαθή γηα θάζε 
κήλα ηνπ αξηζκνχ ησλ κεξίδσλ ησλ θηλεζέλησλ εηδψλ ζε νπηηθφ δίζθν 
(CD - ROM ηερλνινγίαο WORM) ν νπνίνο ζεκαίλεηαη (ζεσξείηαη) θαη 
πξνζηαηεχεηαη απφ επηπιένλ πξνζπάζεηεο εγγξαθήο, ψζηε λα δηαζθαιί-
δνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζ’ απηφλ. ε θάζε νπηηθφ δίζθν 
απνζεθεχνληαη ηα δεδνκέλα ελφο κφλν κήλα θαη επί κε επηηπρεκέλεο 
εγγξαθήο ηνπ CD ην θαηεζηξακκέλν CD αξρεηνζεηείηαη θαη γίλεηαη λέα 
εγγξαθή ζε άιιν ζεσξεκέλν CD. 

Αληί ηεο απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο ν επη-
ηεδεπκαηίαο κπνξεί λα απνζεθεχεη γηα κελ ηα είδε πνπ θηλήζεθαλ θαηά 
ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα, θαη’ είδνο, πνζφηεηα θαη αμία ηα πξννδεπηηθά α-
ζξνίζκαηα κέρξη ην ηέινο ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα, ηα ζχλνια ησλ θηλή-
ζεσλ ηνπ κήλα θαηά πνζφηεηα θαη αμία θαη ηα πνζνηηθά ππφινηπα, κε 
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επηπιένλ αλαγξαθή γηα θάζε κήλα ηνπ αξηζκνχ ησλ κεξίδσλ ησλ θηλεζέ-
λησλ εηδψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη, γηα δε ηα είδε πνπ δελ θηλήζεθαλ ην 
πξννδεπηηθφ ζπλνιηθφ πνζφ αμηψλ ρξέσζεο θαη πίζησζεο φισλ ησλ εη-
δψλ κέρξη ην ηέινο ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα. ηελ πεξίπησζε απηή ην 
βηβιίν απνζήθεο εθηππψλεηαη ζην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη 
κέζα ζηελ πξνζεζκία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ κε δπλαηφηεηα κε ε-
θηχπσζήο ηνπ εθφζνλ ηα δεδνκέλα ηνπ θπιάζζνληαη ζε ειεθηξνκαγλε-
ηηθά κέζα απνζήθεπζεο. 

Ο επηηεδεπκαηίαο εθηππψλεη ην βηβιίν ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ε-
ληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο ελεκέξσζήο ηνπ θαη ην βηβιίν πα-
ξαγσγήο θνζηνινγίνπ ζην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη κέζα 
ζηελ πξνζεζκία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ, κε δπλαηφηεηα κε εθηχπσ-
ζήο ηνπ, εθφζνλ ηα δεδνκέλα ηνπ θπιάζζνληαη ζε ειεθηξνκαγλεηηθά κέ-
ζα απνζήθεπζεο. 

Με ηελ ίδηα πξνυπφζεζε παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα κε εθηχπσζεο 
ησλ δειηίσλ εζσηεξηθήο δηαθίλεζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 
Κψδηθα απηνχ.

(5)
 

3.
(6)

 Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί βηβιία πξψηεο ή δεχηεξεο θαηεγν-
ξίαο ελεκεξψλεη ηα βηβιία ηεο έδξαο ή ηνπ ππνθαηαζηήκαηφο ηνπ κέζα 
ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 
17 ηνπ Κψδηθα απηνχ. 

ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα εθείλνπ πνπ αθνξνχλ νη νηθνλνκηθέο 
πξάμεηο, εθηππψλεη: 

α) ην βηβιίν αγνξψλ ή εζφδσλ - εμφδσλ κε δπλαηφηεηα απνζήθεπ-
ζεο απηψλ ζε ειεθηξνκαγλεηηθά κέζα, 

β) κεληαία θαηάζηαζε ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη κφλν ηα κεληαία α-
ζξνίζκαηα ησλ αληίζηνηρσλ ζηειψλ ηνπ ηεξνχκελνπ βηβιίνπ αγνξψλ θαη 
εζφδσλ - εμφδσλ. 

4.
( 7 )

 Ο επηηεδεπκαηίαο ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο γηα ηηο νηθνλνκηθέο 
πξάμεηο ηνπ ππνθαηαζηήκαηφο ηνπ: 

α) Δθηππψλεη ην εκεξήζην θχιιν ζπλαιιαγψλ θαη απνζηέιιεη απηφ 
ζηελ έδξα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαπελ-
ζεκέξνπ ηνπ επφκελνπ κήλα. 

β) Δλεκεξψλεη ην εκεξνιφγην ηακεηαθψλ θαη ζπκςεθηζηηθψλ πξά-
μεσλ κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Κψδη-
θα απηνχ θαη εθηππψλεη απηφ ή ην θχιιν αλάιπζεο θαη ειέγρνπ εληφο ηνπ 
πξψηνπ δεθαπελζεκέξνπ ηνπ επφκελνπ κήλα. 

Σα βηβιία ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ κπνξνχλ λα κελ εθηππψ-
λνληαη θαη ηα δεδνκέλα ηνπο λα απνζεθεχνληαη ζε ειεθηξνκαγλεηηθά κέ-
ζα απνζήθεπζεο. 

γ) Δλεκεξψλεη ην βηβιίν απνζήθεο θαη απνζεθεχεη ηα δεδνκέλα ηνπ 
θαηά ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απ-
ηνχ. 
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5. ε πεξίπησζε πνπ ν επηηεδεπκαηίαο δηαζέηεη θεληξηθή κνλάδα 

(Ζ/Τ), κε ηελ νπνία παξαθνινπζεί ηα ινγηζηηθά ζηνηρεία φισλ ησλ επαγ-
γεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, κπνξεί, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσζην-
πνίεζε ζηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. ηεο έδξαο ηνπ, λα εθηππψλεη κέρξη 
ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα ζηε κνλάδα απηή ηα ινγηζηηθά βηβιία θαη ην 
βηβιίν απνζήθεο θάζε επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο, φηαλ ε κεηαβίβαζε 
ησλ εγγξαθψλ απφ ηηο επαγγεικαηηθέο εγθαηαζηάζεηο γίλεηαη είηε κε α-
πεπζείαο ζχλδεζε, είηε κε άιια ειεθηξνληθά κέζα, ζηηο πξνβιεπφκελεο 
πξνζεζκίεο.

(8)
 

Σα ηππσκέλα βηβιία ή ηα ειεθηξνκαγλεηηθά κέζα απνζηέιινληαη 
κέζα ζε δέθα εκέξεο απφ ηε ιήμε ηνπ κήλα ηεο εθηχπσζεο ζηελ επαγ-
γεικαηηθή εγθαηάζηαζε ηελ νπνία αθνξνχλ, φπνπ θαη θπιάζζνληαη. 

Tα ζεσξεκέλα θαη κε ρξεζηκνπνηεκέλα βηβιία ή νη ζεσξεκέλνη ν-
πηηθνί δίζθνη (CD - ROM) κπνξεί λα θπιάζζνληαη ζην ρψξν ηεο θεληξη-
θήο κνλάδαο ηνπ Ζ/Τ κέρξη ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο.

(9)
 

6. Ζ εθηχπσζε ηεο πνζνηηθήο θαηαγξαθήο ησλ απνζεκάησλ, ηδίσλ 
θαη ηξίησλ, ζην βηβιίν απνγξαθψλ γίλεηαη κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 
ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Κψδηθα απηνχ. Ζ θαηά πνζφηεηα 
θαη αμία εθηχπσζε ησλ απνζεκάησλ γίλεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο 
παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Κψδηθα απηνχ, κε δπλαηφηεηα κε ε-
θηχπσζήο ηνπο, φηαλ απνζεθεχνληαη ζε ειεθηξνκαγλεηηθά κέζα.

(10)
 

Σν βηβιίν κεηφρσλ ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ησλ νπνίσλ νη κεην-
ρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην, κπνξεί λα εθηππψλεηαη κία θνξά 
ζην ηέινο ηεο ρξήζεο θαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγη-
ζκνχ κε ηνπο θαηφρνπο ησλ κεηνρψλ θαηά ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πε-
ξηφδνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη αλαιπηηθέο θηλήζεηο ηνπ βηβιίνπ κεηφ-
ρσλ ζα θπιάζζνληαη ζε ειεθηξνκαγλεηηθά κέζα απνζήθεπζεο θαη π-
πάξρεη δπλαηφηεηα εθηχπσζεο απηψλ φηαλ δεηεζεί απφ ηνλ πξντζηάκελν 
ηεο Γ.Ο.Τ..

(11)
 

Σα πξφζζεηα θαη εηδηθά βηβιία ελεκεξψλνληαη θαη εθηππψλνληαη ε-
ληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα απ-
ηνχ ή ησλ απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, πνπ εθδίδνληαη θαη' 
εμνπζηνδφηεζε λφκνπ θαη θαζηεξψλνπλ ηελ ηήξεζή ηνπο, κε εμαίξεζε ηα 
βηβιία πνπ ελεκεξψλνληαη βάζεη εθδηδφκελσλ παξαζηαηηθψλ, ηα νπνία 
κπνξεί λα εθηππψλνληαη κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα, κε ηελ πξν-
υπφζεζε φηη φηαλ δεηεζεί απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκφζηαο νηθνλνκη-
θήο ππεξεζίαο ή απφ ηνλ εμνπζηνδνηνχκελν απφ απηφλ ππάιιειν, είλαη 
δπλαηή ε εθηχπσζε ζε αζεψξεην κεραλνγξαθηθφ ραξηί, άκεζα ησλ δε-
δνκέλσλ ησλ βηβιίσλ απηψλ κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία εκέξα ελεκέξσ-
ζεο.

(12)
 Με ηελ πξνυπφζεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ κπνξεί λα ε-

θηππψλεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα θαη ην βηβιίν θίλεζεο νρε-
κάησλ.

(13)
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7. Οη πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη γηα ηελ εθηχπσζε ησλ βηβιίσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο παξαγξάθνπο 1 έσο θαη 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ηε-
ινχλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη φηαλ δεηεζεί εγγξάθσο απφ ηνλ πξντζηά-
κελν ηεο ΓΟΤ ή απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ ππάιιειν, είλαη 
δπλαηή ε εθηχπσζε ζε αζεψξεην κεραλνγξαθηθφ ραξηί ακέζσο ησλ π-
πνινίπσλ φισλ ή κεξηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ γεληθνχ θαζνιηθνχ, ηνπ βη-
βιίνπ απνζήθεο θαζψο θαη ηνπ ππνινίπνπ ηακείνπ θαη εληφο δχν εκεξψλ 
φισλ ή κεξηθψλ ησλ βηβιίσλ πνπ ηεξνχληαη κέρξη ηελ εκέξα, πνπ ζχκ-
θσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Κψ-
δηθα απηνχ, έπξεπε λα έρεη γίλεη ε εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ζηνλ Ζ/Τ

(14)
 

Δθφζνλ είλαη αληηθεηκεληθά αδχλαηε ε εθηχπσζε απηή κέζα ζηηο παξα-
πάλσ πξνζεζκίεο ν πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο απφ 
απηφλ ππάιιεινο κπνξεί, κεηά απφ αίηεζε ηνπ επηηεδεπκαηία, λα ηηο πα-
ξαηείλεη. 

Οη πξνζεζκίεο ελεκέξσζεο θαη εθηχπσζεο ησλ βηβιίσλ κε ηηο ηξέ-
ρνπζεο ζπλαιιαγέο παξαηείλνληαη απηνδίθαηα γηα φζν ρξφλν νξίδεηαη γηα 
ηηο παξαπάλσ εθηππψζεηο. 

Σα δεδνκέλα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζε ειεθηξνκαγλεηηθά κέζα 
θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 3, 4 θαη 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ, 
θαζψο θαη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ ηδίνπ Κψδηθα  εθηππψ-
λνληαη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ, φηαλ δεηεζεί απφ ην θνξνινγηθφ έιεγρν. 
Ζ αλσηέξσ πξνζεζκία κπνξεί λα παξαηείλεηαη κέρξη δεθαπέληε (15) ε-
κέξεο, εθφζνλ ε εθηχπσζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ είλαη εμαηξεηηθά δπ-
ζρεξήο ζηελ πξνβιεπφκελε πξνζεζκία. Ζ κε δηαθχιαμε ησλ ειεθηξν-
καγλεηηθψλ κέζσλ ή ε αδπλακία αλαπαξαγσγήο ηνπ πεξηερνκέλνπ απ-
ηψλ εμνκνηψλεηαη κε κε ηήξεζε ησλ βηβιίσλ ή ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ 
εκπεξηέρνληαη ζε απηά.

(15) 

 

8. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Κψδηθα απ-
ηνχ έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ε-
θηχπσζεο ή ηεο εγγξαθήο ζε ζεσξεκέλν νπηηθφ δίζθν πνπ νξίδεηαη απφ 
ηηο παξαγξάθνπο 1 πεξηπηψζεηο α’ θαη β’, 2 έσο θαη 4 ηνπ άξζξνπ απ-
ηνχ.

(16)
 ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ 

παξέρεηαη ηζφρξνλε παξάηαζε θαη ζην ρξφλν εθηχπσζήο ηνπο. 
 

                                                
(1) Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 24 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 5§1 ηνπ λ. 3052/2002 θαη 

ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθαηα-
ζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«1. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ Κψδηθα απηνχ, ελεκεξψλεη ηα 

εκεξνιφγηά ηνπ θαη ην βηβιίν απνζήθεο ζηηο πξνζεζκίεο, πνπ νξίδνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 2 
ηνπ άξζξνπ 17. 

Ζ εθηχπσζε ησλ εκεξνινγίσλ γίλεηαη κέζα ζηνλ επφκελν κήλα εθείλνπ πνπ αθνξνχλ νη νη-
θνλνκηθέο πξάμεηο. 

ε κεληαία βάζε θαη κέζα ζηνλ επφκελν κήλα εθείλνπ πνπ αθνξνχλ νη νηθνλνκηθέο πξάμεηο, ν 
επηηεδεπκαηίαο κπνξεί, αληί ηεο κεληαίαο εθηχπσζεο ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ εκεξνινγίνπ, φηαλ 
ηεξείηαη, ηνπ γεληθνχ θαζνιηθνχ θαη ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο, λα εθηππψλεη ηζνδχγην ηνπ γεληθνχ 

θαζνιηθνχ θαη θαηάζηαζε ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο. ηελ θαηάζηαζε απηή εκθαλίδνληαη γηα κελ ηα 
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είδε πνπ θηλήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα, θαη’ είδνο, πνζφηεηα θαη αμία ηα πξννδεπηηθά 
αζξνίζκαηα κέρξη ην ηέινο ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα, ηα ζχλνια ησλ θηλήζεσλ ηνπ κήλα θαηά 

πνζφηεηα θαη αμία θαη ηα πνζνηηθά ππφινηπα, γηα δε ηα είδε πνπ δελ θηλήζεθαλ ην πξννδεπηηθφ 
ζπλνιηθφ πνζφ αμηψλ ρξέσζεο θαη πίζησζεο φισλ ησλ εηδψλ κέρξη ην ηέινο ηνπ πξνεγνχκελνπ 
κήλα.» 

(2) Σν δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο β’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 24 πξνζηέζεθε κε 
ην άξζξν 30§14 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 
22.12.2006. 

(3) Ζ πεξίπησζε γ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 24 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 30§15 
ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Ζ πεξί-
πησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«γ) Δθηππψλεη ηα αλαιπηηθά θαζνιηθά θαη ην γεληθφ θαζνιηθφ ζην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πε-
ξηφδνπ θαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ κε δπλαηφηεηα κε εθηχπσζεο ηνπο, 
εθφζνλ ηα δεδνκέλα ηνπο θπιάζζνληαη ζε ειεθηξνκαγλεηηθά κέζα απνζήθεπζεο.» 

(4) Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 24 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 5§1 ηνπ λ. 3052/2002 θαη 
ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθαηα-
ζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«2. Δθφζνλ ηεξνχληαη ηα πην πάλσ κεληαία ηζνδχγηα θαη νη θαηαζηάζεηο ηνπ βηβιίνπ απνζή-
θεο, ε εθηχπσζε ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ εκεξνινγίνπ, φηαλ ηεξείηαη, ηνπ γεληθνχ θαζνιηθνχ θαη ηνπ 
βηβιίνπ απνζήθεο γίλεηαη ζην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ζχ-

ληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Σα αλαιπηηθά θαζνιηθά εθηππψλνληαη ζην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο 
πεξηφδνπ θαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

Σν βηβιίν απνζήθεο, φηαλ ηεξνχληαη θαηαζηάζεηο βηβιίνπ απνζήθεο, θαζψο θαη ηα αλαιπηηθά 

θαζνιηθά κπνξεί λα κελ εθηππψλεηαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο, εθφζνλ ηα δεδνκέλα ηνπο θπιάζ-
ζνληαη ζε ειεθηξνκαγλεηηθά κέζα απνζήθεπζεο θαη ππάξρεη δπλαηφηεηα εθηχπσζεο απηψλ, 
εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ, φηαλ δεηεζεί απφ ην θνξνινγηθφ έιεγρν.

(α) 

Δθφζνλ είλαη αληηθεηκεληθά αδχλαηε ε εθηχπσζε απηή, κέζα ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία, γηα 

ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν ή πνζφηεηα ησλ εληχπσλ, ν πξντζηάκελνο 
ηεο ΓΟΤ κπνξεί, κεηά απφ αίηεζε ηνπ επηηεδεπκαηία, λα ηελ παξαηείλεη κέρξη δεθαπέληε (15) 
εκέξεο

(β)
» 

(α)
 Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 24 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 43§18 ηνπ 

λ. 2214/1994 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 11.5.1994. 
(β)

 Σν ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 24 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 14§1 ηνπ π.δ. 

134/1996 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.8.1996. 
(5) Σα δχν ηειεπηαία εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 24 πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 

30§16 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. 

(6) Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 24 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 5§1 ηνπ λ. 3052/2002  θαη 
ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθαηα-
ζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«3. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί βηβιία πξψηεο ή δεχηεξεο θαηεγνξίαο ελεκεξψλεη ηα βηβιία 
ηεο έδξαο ή ηνπ ππνθαηαζηήκαηφο ηνπ κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηεο πα-
ξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Κψδηθα απηνχ. 

Ζ εθηχπσζε ησλ βηβιίσλ γίλεηαη ζηνλ επφκελν κήλα εθείλνπ πνπ αθνξνχλ νη νηθνλνκηθέο 
πξάμεηο.» 

(7) Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 24 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 5§1 ηνπ λ. 3052/2002 θαη 

ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθαηα-
ζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«4. Ο επηηεδεπκαηίαο ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο γηα ηηο νηθνλνκηθέο πξάμεηο ηνπ ππνθαηαζηήκαηφο 

ηνπ: 
α)

(α)
 Δθηππψλεη ην εκεξήζην θχιιν ζπλαιιαγψλ θαη απνζηέιιεη απηφ ζηελ έδξα γηα ηελ ελε-

κέξσζε ησλ βηβιίσλ εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαπελζεκέξνπ ηνπ επφκελνπ κήλα. 

β.
(β)

 Δλεκεξψλεη ην εκεξνιφγην ηακεηαθψλ θαη ζπκςεθηζηηθψλ πξάμεσλ κέζα ζηελ πξνζε-
ζκία ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Κψδηθα απηνχ θαη εθηππψλεη απηφ ή ην θχιιν αλά-
ιπζεο θαη ειέγρνπ εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαπελζεκέξνπ ηνπ επφκελνπ κήλα. 

γ) ελεκεξψλεη θαη εθηππψλεη ην βηβιίν απνζήθεο, θαζψο θαη ηε κεληαία θαηάζηαζε ηνπ βηβιί-
νπ απνζήθεο, κέζα ζηηο πξνζεζκίεο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ.» 
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(α)

 Ζ πεξίπησζε α’ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 24 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 9§27 ηνπ 
λ. 2753/1999 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2000. Ζ πεξίπησζε 

πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«α) εθηππψλεη ην εκεξήζην θχιιν ζπλαιιαγψλ θαη απνζηέιιεη απηφ ζηελ έδξα γηα ηελ ελε-

κέξσζε ησλ βηβιίσλ εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ αθνξά,» 
(β)

 Ζ πεξίπησζε β’ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 24 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 43§19 
ηνπ λ. 2214/1994 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 11.5.1994. Ζ πεξί-
πησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«β) ελεκεξψλεη ην εκεξνιφγην ηακεηαθψλ θαη ζπκςεθηζηηθψλ πξάμεσλ κέζα ζηελ πξνζεζκία 
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Κψδηθα απηνχ θαη εθηππψλεη απηφ ή ην θχιιν αλάιπζεο 
θαη ειέγρνπ εληφο ησλ πξψησλ είθνζη (20) εκεξψλ ηνπ επφκελνπ κήλα,» 

(8) Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 24 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 43§20 
ηνπ λ. 2214/1994 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 11.5.1994. Σν εδά-
θην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«5. ε πεξίπησζε πνπ ν επηηεδεπκαηίαο δηαζέηεη θεληξηθή κνλάδα (Ζ/Τ), κε ηελ νπνία παξα-
θνινπζεί ηα ινγηζηηθά ζηνηρεία φισλ ησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, κπνξεί, κεηά απφ 
πξνεγνχκελε γλσζηνπνίεζε ζηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. ηεο έδξαο ηνπ ή κεηά απφ έγθξηζή 

ηνπ, εθφζνλ ε θεληξηθή κνλάδα είλαη ζε ηφπν εθηφο ηεο ρσξηθήο ηνπ αξκνδηφηεηαο, ή πξφθεηηαη 
γηα αλψλπκε εηαηξεία κε έδξα ην λνκφ Αηηηθήο ε Θεζζαινλίθεο, λα εθηππψλεη κέρξη ην ηέινο ηνπ 
επφκελνπ κήλα ζηε κνλάδα απηή ηα ινγηζηηθά βηβιία θαη ην βηβιίν απνζήθεο θάζε επαγγεικαηη-

θήο εγθαηάζηαζεο, φηαλ ε κεηαβίβαζε ησλ εγγξαθψλ απφ ηηο επαγγεικαηηθέο εγθαηαζηάζεηο 
γίλεηαη είηε κε απεπζείαο ζχλδεζε, είηε κε άιια ειεθηξνληθά κέζα, ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζε-
ζκίεο.» 

(9) Σα δχν ηειεπηαία εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 24 αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξ-
ζξν 5§2 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. 
Σα εδάθηα πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ είραλ σο εμήο: 

«Σα ηππσκέλα βηβιία απνζηέιινληαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηε ιήμε ηνπ κήλα ηεο ε-

θηχπσζεο ζηελ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ηελ νπνία αθνξνχλ, φπνπ θαη θπιάζζνληαη.  
Tα ζεσξεκέλα θαη κε ρξεζηκνπνηεκέλα βηβιία κπνξεί λα θπιάζζνληαη ζην ρψξν ηεο θεληξη-

θήο κνλάδαο ηνπ Ζ/Τ κέρξη ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο.» 

(10) Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 24 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 
30§17 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. 
Σν εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Ζ θαηά πνζφηεηα θαη αμία εθηχπσζε ησλ απνζεκάησλ γίλεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο 
παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Κψδηθα απηνχ.» 

(11) Σν ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 24 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 15§6 ηνπ λ. 

2579/1998 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.2.1998. 
(12) Σν ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 24 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 9§28 ηνπ 

λ. 2753/1999 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. 

(13) Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 24 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 
30§18 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. 
Σν εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Με ηελ πξνυπφζεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ κπνξεί λα εθηππψλεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 
επφκελνπ κήλα ην βηβιίν θίλεζεο νρεκάησλ θαη ην βηβιίν ζπλδξνκεηψλ, παξερνκέλεο ηεο δπ-
λαηφηεηαο εγγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζε ζεσξεκέλν νπηηθφ δίζθν ηερλνινγίαο WORM ε-

θαξκνζκέλεο αλαιφγσο ηεο Α.Τ.Ο.Ο. 1016567/190/ΠΟΛ.1027/20.2.2003 (ΦΔΚ 247Β’/2003) 
αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο εγγξαθήο απηήο.» 

Πξνεγνχκελα, ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 24 είρε αληηθαηαζηαζεί κε 

ην άξζξν 20§12 ηνπ λ. 3296/2004 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 
1.1.2005. Σν εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Με ηελ πξνυπφζεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ κπνξεί λα εθηππψλεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 

επφκελνπ κήλα θαη ην βηβιίν θίλεζεο νρεκάησλ.» 
Σν εδάθην απηφ είρε πξνζηεζεί κε ην άξζξν 5§3 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. 

(14) Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 24 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 14§2 
ηνπ π.δ. 134/1996 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ ίδηνπ π.δ. απφ 1.8.1996. Σν εδάθην 
πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
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«7. Οη πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη γηα ηελ εθηχπσζε ησλ βηβιίσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

παξαγξάθνπο 1 έσο 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ηεινχλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη, φηαλ δεηεζεί εγ-

γξάθσο απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. ή απφ εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ ππάιιειν, είλαη 
δπλαηή ε εθηχπσζε ζε αζεψξεην κεραλνγξαθηθφ ραξηί ακέζσο ησλ ππνινίπσλ φισλ ή κεξη-
θψλ ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ γεληθνχ θαζνιηθνχ θαη ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο θαη εληφο δχν εκεξψλ 

φισλ ή κεξηθψλ ησλ βηβιίσλ πνπ ηεξνχληαη κέρξη ηελ εκέξα, πνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Κψδηθα απηνχ, έπξεπε λα έρεη γίλεη ε εηζαγσγή ησλ 
ζηνηρείσλ ζηνλ Ζ/Τ.» 

(15) Σα ηξία ηειεπηαία εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 24 αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξ-
ζξν 30§19 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 
22.12.2006. Σα εδάθηα πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ είραλ σο εμήο: 

«Σα απνζεθεπκέλα δεδνκέλα ζε ειεθηξνκαγλεηηθά κέζα θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 
1 έσο θαη 4 εθηππψλνληαη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ, φηαλ δεηεζεί απφ ην θνξνινγηθφ έιεγρν. Ζ 
αλσηέξσ πξνζεζκία κπνξεί λα παξαηείλεηαη κέρξη δεθαπέληε (15) εκέξεο, εθφζνλ ε εθηχπσζε 

ησλ απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ είλαη εμαηξεηηθά δπζρεξήο ζηελ πξνβιεπφκελε πξνζεζκία. Ζ 
κε δηαθχιαμε ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ κέζσλ ή ε αδπλακία αλαπαξαγσγήο ηνπ πεξηερνκέλνπ 
απηψλ εμνκνηνχηαη κε κε ηήξεζε ησλ βηβιίσλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζ’ απηά.» 

Σα ηξία ηειεπηαία εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 24 είραλ πξνζηεζεί κε ην άξζξν 5§4 
ηνπ λ. 3052/2002 (ΦΔΚ 221 Α’/24.9.2002) θαη ίζρπζαλ ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α’ ηνπ άξ-
ζξνπ 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. 

(16) Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 24 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 
30§20 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχνεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. 
Σν εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Κψδηθα απηνχ έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή 
θαη επί κεραλνγξαθηθήο ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ.» 
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Άξζξν 25. 
Δηδηθέο δηαηάμεηο. 

 
1. Ζ εθηχπσζε ησλ ζεσξεκέλσλ βηβιίσλ θαη θαηαζηάζεσλ, κπνξεί 

λα γίλεηαη ζε εληαίν ζεσξεκέλν κεραλνγξαθηθφ ραξηί γεληθήο αξίζκεζεο, 
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηά ηελ εθηχπσζε απνηππψλεηαη ην είδνο ηνπ 
βηβιίνπ ή ηεο θαηάζηαζεο, δίδεηαη εληαία εζσηεξηθή αξίζκεζε ησλ ζειί-
δσλ θάζε είδνπο βηβιίνπ ή θαηάζηαζεο θαη κε ην ζεκείσκα ζεψξεζεο 
γλσζηνπνηείηαη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ ην είδνο ησλ βηβιίσλ θαη 
ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζα εθηππσζνχλ απφ ην εληαίν έληππν. 

Ζ επέθηαζε ηεο δπλαηφηεηαο ηεο εθηχπσζεο θαη άιινπ ζεσξεκέ-
λνπ βηβιίνπ ή θαηάζηαζεο απφ ην ίδην ζεσξεκέλν κεραλνγξαθηθφ ραξηί 
επηηξέπεηαη, εθφζνλ πξηλ απφ ηελ εθηχπσζε ηνπ λένπ βηβιίνπ ή θαηά-
ζηαζεο δεισζεί απηφ εγγξάθσο ζηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. 
πνπ ζεψξεζε ην κεραλνγξαθηθφ ραξηί

(1)
 

2. Δπηηξέπεηαη ε έθδνζε ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ ην ίδην 
ζεσξεκέλν ζηέιερνο κεραλνγξαθηθνχ εληχπνπ πνιιαπιήο ρξήζεο, πνπ 
θέξεη εληαία αξίζκεζε, εθφζνλ κε ην ζεκείσκα ζεψξεζεο γίλεη γλσζην-
πνίεζε ζηνλ αξκφδην πξντζηάκελν Γ.Ο.Τ. γηα ην είδνο θαη ηηο ζεηξέο ησλ 
ζηνηρείσλ πνπ εθδίδνληαη απφ απηφ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηά ηε 
κεραλνγξαθηθή έθδνζε απνηππψλεηαη ν ηίηινο θαη ε ζεηξά ηνπ ζηνηρείνπ 
κε εληαία εζσηεξηθή αξίζκεζε γηα θάζε είδνο θαη ζεηξά ζηνηρείνπ. Ζ επέ-
θηαζε ηεο δπλαηφηεηαο έθδνζεο θαη άιινπ είδνπο ή άιιεο ζεηξάο ζηνη-
ρείσλ απφ ην ίδην ζεσξεκέλν ζηέιερνο επηηξέπεηαη, εθφζνλ πξηλ απφ 
ηελ έθδνζε απηή δεισζεί ηνχην εγγξάθσο ζηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφ-
δηαο Γ.Ο.Τ. πνπ ζεψξεζε ηα ζηνηρεία απηά. 

3.
( 2 )

 Δθφζνλ ε επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε δηαζέηεη απεπζείαο 

ζχλδεζε κε ηελ έδξα θαη δελ ηεξνχληαη βηβιία ζηελ εγθαηάζηαζε απηή, 
πξέπεη λα είλαη δπλαηή άκεζα ε αλάγλσζε θαη ε εθηχπσζε ζε θάζε ε-
παγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε, ησλ πνζνηηθψλ ππνινίπσλ ησλ κεξίδσλ ηνπ 
βηβιίνπ απνζήθεο θαη επηπιένλ γηα ηα ππνθαηαζηήκαηα ηνπ ππνινίπνπ 
ηνπ ινγαξηαζκνχ ηακείνπ επί ηήξεζεο βηβιίσλ ηξίηεο θαηεγνξίαο, κέρξη 
ηελ εκέξα πνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 
24 έπξεπε λα έρεη γίλεη ελεκέξσζε ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο ή ησλ εκεξν-
ινγίσλ. 

4. Μεραλνγξαθηθέο θαηαζηάζεηο ή βεβαηψζεηο, ζε έγγξαθε ή κα-

γλεηηθή κνξθή, νη νπνίεο εθδίδνληαη ή παξάγνληαη απφ ηξάπεδεο ή άι-
ινπο πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο θαη πηζηνπνηνχλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
απφ απηέο εηζπξάμεσλ ή πιεξσκψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ, λν-
κηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, επέ-
ρνπλ ζέζε παξαζηαηηθψλ εγγξάθσλ ησλ δνζνιεςηψλ πνπ αλαθέξνληαη 
ζ’ απηέο. 

5.
(3)

 ε πεξίπησζε βιάβεο κεραλήκαηνο ή γεληθά κε ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ινγηζκηθνχ: 
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Α) Σα ζηνηρεία κπνξεί λα εθδίδνληαη απφ ρεηξφγξαθα ζηειέρε ηδηαί-

ηεξεο ζεηξάο εληχπσλ ή ηα δεδνκέλα απηψλ λα αλαγξάθνληαη ρεηξφγξα-
θα ζηα κεραλνγξαθηθά έληππα θαη ε θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ ζηα 
πξφζζεηα ή εηδηθά βηβιία γίλεηαη ρεηξφγξαθα ζηα κεραλνγξαθηθά έληππα. 

Β) Τπνβάιιεηαη ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε ζηνλ πξντζηάκελν ηεο 
Γ.Ο.Τ. εληφο ηεο κεζεπφκελεο εξγάζηκεο γηα ηε Γ.Ο.Τ. εκέξαο θαη πα-
ξαηείλεηαη γηα δέθα (10) εκέξεο θαη φρη πέξαλ απφ ηελ πξνζεζκία ππν-
βνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ή θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγη-
ζκνχ επί ηήξεζεο βηβιίσλ Γ’ θαηεγνξίαο: 

α) Ζ πξνζεζκία εθηχπσζεο ή εγγξαθήο ζε ζεσξεκέλν νπηηθφ δί-
ζθν, ε νπνία νξίδεηαη απφ ηηο παξαγξάθνπο 1 πεξηπηψζεηο α’ θαη β’, 2 
έσο θαη 4 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Κψδηθα απηνχ, θαζψο θαη ε πξνζεζκία ε-
θηχπσζεο ησλ πξφζζεησλ θαη εηδηθψλ βηβιίσλ πνπ εθηππψλνληαη ή εγ-
γξάθνληαη ζε ζεσξεκέλν νπηηθφ δίζθν κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κή-
λα. 

β) Ζ πξνζεζκία ελεκέξσζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηηο παξαγξάθνπο 1, 
2 πεξηπηψζεηο α’, β’ θαη γ’ θαη 5 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Κψδηθα απηνχ. Όηαλ 
ηα αίηηα ηεο κε ελεκέξσζεο ζπλερίδνληαη θαη κεηά απφ ην ρξφλν ηεο πα-
ξάηαζεο απηήο, νη πξσηνγελείο εγγξαθέο κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 
βιάβεο γίλνληαη ρεηξφγξαθα ζε αζεψξεηα έληππα. 

Μεηά ηε ιεηηνπξγηθή απνθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη ακέζσο 
ε κεηαθνξά ησλ εγγξαθψλ απφ ηα ρεηξφγξαθα βηβιία ζηνλ Ζ/Τ, θαζψο 
θαη ε εθηχπσζε ησλ βηβιίσλ ή θαηαζηάζεσλ, εθφζνλ παξήιζε ε πξνζε-
ζκία εθηχπσζήο ηνπο. 
 

                                                
(1) Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 25 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 43§21 

ηνπ λ. 2214/1994 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 11.5.1994. 
(2) Ζπαξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 25 πνπ αληηθαζίζηαηαη κε ην άξζξν 19§28 ηνπ λ.3842/2010 

θαη ηζρχεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 01.06.2010, είρε σο εμήο:  
«3. Δθφζνλ απφ ην ππνθαηάζηεκα ηνπ επηηεδεπκαηία κεηαβηβάδνληαη νη ινγηζηηθέο εγγξαθέο 

ή θαηαρσξήζεηο κε απεπζείαο ζχλδεζε ζηελ έδξα, κπνξεί κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσζηνπνί-

εζε ζηνλ πξντζηάκελν Γ.Ο.Τ. ηεο έδξαο, λα κελ ηεξεί βηβιία ζηελ εγθαηάζηαζε απηή, κε εμαί-
ξεζε ηα πξφζζεηα βηβιία ηνπ άξζξνπ 10 θαη ηελ θαηάζηαζε απνγξαθήο ππνθαηαζηήκαηνο. 
ηελ πεξίπησζε απηήλ νη αγνξέο, ηα έζνδα θαη ην ηακείν ηνπ θάζε ππνθαηαζηήκαηνο παξαθν-

ινπζνχληαη ρσξηζηά ζηνλ Ζ/Τ, θαη ηα δεδνκέλα ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο ή ην βηβιίν απνζήθεο ησλ 
ππνθαηαζηεκάησλ πνπ βξίζθνληαη πάλσ απφ 50 ρικ. ή ζε άιιν λνκφ ή λεζί απφ ηελ έδξα, 
κπνξεί λα θαηαγξάθνληαη κφλν ζηνλ νπηηθφ δίζθν πνπ ηεξείηαη ζηελ έδξα κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη είλαη δπλαηή απφ ην ππνθαηάζηεκα άκεζα ε αλάγλσζε θαη ε εθηχπσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ηνπ νπηηθνχ δίζθνπ κέρξη θαη ην κήλα πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο». 

Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 25 είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 5§5 ηνπ λ. 3052/2002 θαη 

ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθαηα-
ζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«3. Δθφζνλ απφ ην ππνθαηάζηεκα ηνπ επηηεδεπκαηία κεηαβηβάδνληαη νη ινγηζηηθέο εγγξαθέο 

ή θαηαρσξήζεηο κε απεπζείαο ζχλδεζε ζηελ θεληξηθή κνλάδα Ζ/Τ, κπνξεί κεηά απφ πξνεγνχ-
κελε γλσζηνπνίεζε ζηνλ πξντζηάκελν ΓΟΤ ηεο έδξαο, λα κελ ηεξεί βηβιία ζηελ εγθαηάζηαζε 
απηή, κε εμαίξεζε ην βηβιίν απνζήθεο, ηα πξφζζεηα βηβιία ηνπ άξζξνπ 10 θαη ηελ θαηάζηαζε 

απνγξαθήο ππνθαηαζηήκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή νη αγνξέο, ηα έζνδα θαη ην ηακείν, ηνπ 
θάζε ππνθαηαζηήκαηνο, παξαθνινπζνχληαη ρσξηζηά ζηνλ Ζ/Τ» 
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Πξνεγνχκελα, ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 25 είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 15 ηνπ π.δ. 

134/1996 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.8.1996. Ζ παξάγξαθνο 

πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«3. Δθφζνλ απφ ην ππνθαηάζηεκα ηνπ επηηεδεπκαηία ελεξγνχληαη κφλν πσιήζεηο ή παξέρν-

ληαη κφλν ππεξεζίεο, ησλ νπνίσλ ηα ζηνηρεία κεηαβηβάδνληαη κε απεπζείαο ζχλδεζε ζηελ θε-

ληξηθή κνλάδα Ζ/Τ, ε έθδνζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ζηνλ πειάηε θαιχπηεη νπνηαδήπνηε 
άιιε ππνρξέσζε ηνπ επηηεδεπκαηία ζηελ εγθαηάζηαζε απηή, κε εμαίξεζε ηελ ηήξεζε ηνπ βηβιί-
νπ απνζήθεο, ησλ πξφζζεησλ βηβιίσλ ηνπ άξζξνπ 10 θαη ηε ζχληαμε θαηάζηαζεο απνγξαθήο 

ππνθαηαζηήκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή ηα έζνδα θάζε ππνθαηαζηήκαηνο παξαθνινπζνχληαη 
ρσξηζηά ζηνλ Ζ/Τ.» 

(3) Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 25 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 30§21 ηνπ λ. 3522/2006 

θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληη-
θαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«5. ε πεξίπησζε βιάβεο κεραλήκαηνο ή γεληθά κε ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ ε ελεκέξσζε 

ησλ βηβιίσλ παξαηείλεηαη γηα δέθα (10) εκέξεο, εθφζνλ γίλεη ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε ζηνλ πξντ-
ζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. Όηαλ ηα αίηηα ηεο κε ελεκέξσζεο ζπλερίδνληαη θαη κεηά απφ ην ρξφλν ηεο 
παξάηαζεο απηήο νη πξσηνγελείο εγγξαθέο, κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο γίλνληαη ρεη-

ξφγξαθα ζε αληίζηνηρα βηβιία ή ζε έλα γεληθφ εκεξνιφγην ή ζηα κεραλνγξαθηθά έληππα. Σα 
ζηνηρεία, ζηελ πεξίπησζε απηή, κπνξεί λα εθδίδνληαη θαη απφ ηδηαίηεξε ζεηξά εληχπσλ. 

Μεηά ηε ιεηηνπξγηθή απνθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη ακέζσο ε κεηαθνξά ησλ εγγξα-

θψλ απφ ηα ρεηξφγξαθα βηβιία ζηνλ Ζ/Τ, θαζψο θαη ε εθηχπσζε ησλ βηβιίσλ ή θαηαζηάζεσλ, 
εθφζνλ παξήιζε ε πξνζεζκία εθηχπσζήο ηνπο.» 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ’. 
ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ  

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 
 

Άξζξν 26. 
Γηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο. 

 
1. Ζ Γηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο πεξηιακβάλεη δσδεθάκελν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. 
Καηά ηελ έλαξμε, ηε ιήμε ή ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξε-

ζεο ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ δσδεθακή-
λνπ. Καη’ εμαίξεζε, γηα ηνλ επηηεδεπκαηία πνπ ηεξεί βηβιία ηξίηεο θαηε-
γνξίαο, ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο έλαξμεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη 
κεγαιχηεξν ηνπ δσδεθακήλνπ ρξνληθφ δηάζηεκα, φρη φκσο θαη πιένλ 
ησλ είθνζη ηεζζάξσλ κελψλ. 

Ωο δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο έλαξμεο, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 
απηνχ, ζεσξείηαη θαη εθείλε θαηά ηελ νπνία ν επηηεδεπκαηίαο, ιφγσ χ-
ςνπο αθαζαξίζησλ εζφδσλ, άξρηζε λα ηεξεί βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο. 

2.
(1)

 Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο θιείλεη 
δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ηελ 30ή Ηνπλίνπ ή ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. 
Καη’ εμαίξεζε, κπνξεί λα θιείλεη ηε δηαρείξηζή ηνπ: 

α) ην ππνθαηάζηεκα, πξαθηνξείν ή άιιε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιά-
δα, αιινδαπήο επηρείξεζεο, θαηά ην ρξφλν πνπ θιείλεη ηε δηαρείξηζή ηνπ 
ην θεληξηθφ θαηάζηεκα ζηελ αιινδαπή, 

β) ε εκεδαπή επηρείξεζε ζηελ νπνία κεηέρεη αιινδαπή επηρείξεζε 
κε πνζνζηφ θεθαιαίνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπιάρηζηνλ, θαηά ην 
ρξφλν πνπ θιείλεη ηε δηαρείξηζή ηεο ε αιινδαπή επηρείξεζε θαη 

γ) ε εκεδαπή επηρείξεζε ζην θεθάιαην ηεο νπνίαο κεηέρεη κε πν-
ζνζηφ ηνπιάρηζηνλ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) άιιε εκεδαπή επηρείξεζε, 
ζηελ νπνία κεηέρεη αιινδαπή επηρείξεζε κε ην ίδην ή κεγαιχηεξν πνζν-
ζηφ, θαηά ην ρξφλν πνπ θιείλεη ηε δηαρείξηζή ηεο ε αιινδαπή επηρείξεζε, 

δ) ε εκεδαπή επηρείξεζε ζην θεθάιαην ηεο νπνίαο κεηέρεη κε πν-
ζνζηφ ηνπιάρηζηνλ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) άιιε εκεδαπή επηρείξεζε, 
θαηά ην ρξφλν πνπ θιείλεη ηε δηαρείξηζή ηεο ε ζπκκεηέρνπζα επηρείξεζε. 

Δπί αιιαγήο ηνπ ρξφλνπ ιήμεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ηεο αι-
ινδαπήο επηρείξεζεο ή ηεο ζπκκεηέρνπζαο, νη επηρεηξήζεηο ησλ παξα-
πάλσ πεξηπηψζεσλ α’, β’, γ’ θαη δ’ κπνξνχλ, ρσξίο έγθξηζε ηνπ πξντ-
ζηακέλνπ ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, λα πξνζαξκφδνπλ ην 
ρξφλν ιήμεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ κε απηφλ ηεο αιινδαπήο ή ηεο 
ζπκκεηέρνπζαο επηρείξεζεο. 

3.
(2)

 Αιιαγή ηνπ ρξφλνπ ιήμεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ κε ζχ-
ληκεζε ή επηκήθπλζε απηήο επηηξέπεηαη, εθφζνλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφ-
γνη πνπ ηελ επηβάιινπλ. Γηα ηελ αιιαγή απηήλ απαηηείηαη έγθξηζε ηνπ 
πξντζηακέλνπ ηεο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή 
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αίηεζε ηνπ επηηεδεπκαηία, πνπ ππνβάιιεηαη ην αξγφηεξν έλα (1) κήλα 
πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ηεο νπνίαο δεηείηαη ε επη-
κήθπλζε ή έλα (1) κήλα πξηλ απφ ηελ αηηνχκελε ιήμε ηεο ππφ ζχληκεζε 
δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Καη’ εμαίξεζε γηα ηελ αιιαγή γηα πξψηε θνξά 
ηνπ ρξφλνπ ιήμεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ δελ απαηηείηαη έγθξηζε ηνπ 
πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ., αιιά ε ππνβνιή ζρεηηθήο γλσζηνπνίεζεο ε 
νπνία ππνβάιιεηαη ζηηο αλσηέξσ νξηδφκελεο πξνζεζκίεο. Ζ αίηεζε ή ε 
γλσζηνπνίεζε πνπ ππνβάιιεηαη εθπξφζεζκα ζεσξείηαη φηη δελ έρεη π-
πνβιεζεί.

(3)
 

4. Ζ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ηίζεληαη 
ζε εθθαζάξηζε, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία έλαξ-
μεο ηεο εθθαζάξηζεο θαη ιήγεη κε ηελ νινθιήξσζή ηεο. 
 

                                                
(1) Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 26 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 9§29 ηνπ λ. 2753/1999 θαη 

ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθα-

ηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«2. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο θιείλεη δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ηελ 

30ή Ηνπλίνπ ή ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο.» 

(2) Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 26 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 7§3 ηνπ λ. 2873/2000 θαη 
ηζρχεη γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ θιείλνπλ απφ 30.6.2000 θαη εθεμήο. Ζ παξάγξαθνο 
πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«3. Μεηάζεζε ηνπ ρξφλνπ ιήμεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ ζπ-
ληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη πνπ ηελ επηβάιινπλ. Γηα ηε κεηάζεζε απηή απαηηείηαη έγθξηζε ηνπ πξντ-
ζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ., κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ επηηεδεπκαηία, πνπ ππνβάιιεηαη ην αξγφηε-

ξν κέζα ζηνλ ελδέθαην κήλα ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, ηεο νπνίαο δεηείηαη ε παξάηαζε ηνπ 
ρξφλνπ ιήμεο.» 

(3) ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξν 26 ην ηξίην εδάθην αληηθαηαζηάζεθε θαη ην ηέηαξην εδάθην 

πξνζηέζεθε κε ην άξζξνπ 6§1 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ 
λφκνπ απφ 1.1.2003. Σν εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Ζ αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη εθπξφζεζκα ζεσξείηαη φηη δελ έρεη ππνβιεζεί.» 
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Άξζξν 27. 
Απνγξαθή. 

 
1. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο θαηά ηε ιή-

με ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέ-
πνληαη απφ ην άξζξν 17 ηνπ Κψδηθα απηνχ, πξνβαίλεη ζε θαηακέηξεζε, 
θαηαγξαθή θαη απνηίκεζε ζην βηβιίν απνγξαθψλ φισλ ησλ ζηνηρείσλ 
ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ πεξηνπζίαο. 

Σελ ίδηα ππνρξέσζε έρνπλ ζην ηέινο θάζε έηνπο θαη ηα λνκηθά 
πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ. 2238/1994 πνπ έρνπλ ηεζεί ζε εθθαζά-
ξηζε πνπ δηαξθεί πέξαλ ηνπ έηνπο.

(1)
 

2. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ πξφθεηηαη λα ηεξήζεη γηα πξψηε θνξά π-
πνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο ζπληάζζεη απνγξα-
θή έλαξμεο ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο παξαγξάθνπο 7 θαη 8 
ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Κψδηθα απηνχ. 

Όηαλ δελ ππάξρνπλ πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή απνζέκαηα, αληί 
ηεο ζχληαμεο απνγξαθήο έλαξμεο, θαηαρσξνχληαη αλαιπηηθά ηα ινηπά 
ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ζηελ εγγξαθή αλνίγκαηνο 
ησλ βηβιίσλ. 

3. Ζ πνζνηηθή θαηακέηξεζε ησλ απνζεκάησλ θαη ε θαηαγξαθή 

ηνπο ζην βηβιίν απνγξαθψλ ή ζε θαηαζηάζεηο ζην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηη-
θήο πεξηφδνπ γίλεηαη δηαθεθξηκέλα γηα θάζε απνζεθεπηηθφ ρψξν κε εμαί-
ξεζε ηα απνζέκαηα ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ πνπ ζηεγάδνληαη ζηνλ 
ίδην ή ζε ζπλερφκελν θηηξηαθφ ρψξν κε άιιν απνζεθεπηηθφ ρψξν ηα ν-
πνία κπνξεί λα θαηαρσξνχληαη εληαία γηα φινπο ηνπο ελ ιφγσ απνζεθεπ-
ηηθνχο ρψξνπο.

(2)
 Σα απνζέκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε ηξίηνπο θαηαρσξνχ-

ληαη αλά ηξίην ρσξίο λα απαηηείηαη θαηαρψξεζε θαη θαηά απνζεθεπηηθφ 
ρψξν ηξίηνπ.

(3)
 Ζ θαηαρψξεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην είδνο, ηε κνλά-

δα κέηξεζεο θαη ηελ πνζφηεηα, γίλεηαη κε κία εγγξαθή γηα νιφθιεξε ηελ 
πνζφηεηα θάζε είδνπο αγαζνχ, γηα θάζε απνζεθεπηηθφ ρψξν. Μέρξη ηελ 
εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαηαρσξείηαη ε θαηά κνλάδα αμία, 
ζηελ νπνία απνηηκήζεθε θάζε είδνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξ-
ζξνπ 28 ηνπ Κψδηθα απηνχ, θαζψο θαη ε ζπλνιηθή ηνπ αμία. 

Πξνθεηκέλνπ πεξί ππνθαηαζηήκαηνο πνπ δελ εμάγεη απηνηειέο α-
πνηέιεζκα ή απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, ε πνζνηηθή θαηακέηξεζε ησλ απν-
ζεκάησλ θαηαγξάθεηαη ζε δηπιφηππεο θαηαζηάζεηο.

(4)
 Σν έλα αληίηππν 

ηεο θαηάζηαζεο απνζηέιιεηαη ζηελ έδξα κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξί-
δεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Κψδηθα απηνχ, γηα ηελ 
ελεκέξσζε ηνπ βηβιίνπ απνγξαθψλ. 

Γηα ππνθαηάζηεκα ή απνζεθεπηηθφ ρψξν πνπ ιεηηνπξγεί ζηνλ ίδην 
λνκφ κε ηελ έδξα θαη ζην ίδην λεζί ή ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 50 ρη-
ιηνκέηξσλ απφ απηή θαη δελ εμάγεη απηνηειέο ινγηζηηθφ απνηέιεζκα, ε 
θαηαγξαθή ησλ απνζεκάησλ κπνξεί λα γίλεηαη απεπζείαο ζην βηβιίν α-
πνγξαθψλ ηεο έδξαο δηαθεθξηκέλα.

(5)
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4.
(6) 

Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγξάθνληαη ζην βηβιίν απν-
γξαθψλ, θαηά νκνεηδείο θαηεγνξίεο ηνπιάρηζηνλ κε ηα εμήο ζηνηρεία: α) 
αμία θηήζεο ή θφζηνο ηδηνθαηαζθεπήο, πξνζαπμεκέλν κε ηηο δαπάλεο 
επεθηάζεσλ ή πξνζζεθψλ θαη βειηηψζεσλ, β) απνζβέζεηο θαη γ) αλα-

πφζβεζηε αμία. 
ε πεξίπησζε νινζρεξνχο απφζβεζεο παγίνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνη-

ρείνπ δηαηεξείηαη ζην κεηξψν παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αλαπφ-
ζβεζηε αμία ελφο ιεπηνχ ηνπ επξψ, φηαλ ην πεξηνπζηαθφ απηφ ζηνηρείν 
εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ επηηεδεπκαηία. 

5. Καη' εμαίξεζε ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, 
γηα ηα έπηπια θαη ζθεχε κπνξεί λα αλαγξάθεηαη ζην βηβιίν απνγξαθψλ, 
θαηά ζπληειεζηή απνζβέζεσλ, ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο αμίαο θηήζεο ηνπο, 
νη απνζβέζεηο θαη ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπο. 

6. Γηα ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηα ν-

πνία παξαθνινπζνχληαη κε πεξηιεπηηθνχο - γεληθνχο ινγαξηαζκνχο, 
κπνξεί λα θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν απνγξαθψλ ηα ππφινηπα κφλν ησλ 
νηθείσλ ινγαξηαζκψλ, εθφζνλ αλάιπζε θαζελφο ινγαξηαζκνχ θαηαρσ-
ξείηαη ζε θαηαζηάζεηο ή ηζνδχγηα ή απνζεθεχεηαη ζε ειεθηξνκαγλεηηθά 
κέζα απνζήθεπζεο.

(7)
 Δηδηθά γηα ηηο κεηνρέο, ηηο νκνινγίεο θαη ηα ινηπά 

ρξεφγξαθα θαηαρσξείηαη γηα θάζε είδνο ε πνζφηεηα, ε αμία θηήζεο θαη ε 
ηξέρνπζα αμία. 

7.
(8)

 ην βηβιίν απνγξαθψλ θαηαρσξνχληαη ρσξηζηά θαη’ είδνο θαη 
πνζφηεηα φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θπξηφηεηαο άιινπ επηηεδεπκαηία 
πνπ βξίζθνληαη θαηά ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ζηηο εγθαηα-
ζηάζεηο ηνπ, εθφζνλ ηα δεδνκέλα απηά δελ πξνθχπηνπλ απφ ην βηβιίν 
απνζήθεο ή απφ άιια πξφζζεηα βηβιία. 

                                                
(1) Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 27 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 6§2 ηνπ 

λ. 3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. 

(2) Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 27 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 6§3 
ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Σν εδάθην 
πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Ζ πνζνηηθή θαηακέηξεζε ησλ απνζεκάησλ θαη ε θαηαγξαθή ηνπο ζην βηβιίν απνγξαθψλ ή 
ζε θαηαζηάζεηο ζην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ γίλεηαη δηαθεθξηκέλα γηα θάζε απνζεθεπ-
ηηθφ ρψξν.» 

(3) Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 27 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 9§30 ηνπ 
λ. 2753/1999 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. 

(4) Σν πέκπην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 27 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 6§3 

ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Σν εδάθην 
πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Πξνθεηκέλνπ πεξί ππνθαηαζηήκαηνο, εθφζνλ ηεξνχληαη βηβιία απφ ηα νπνία δελ εμάγεηαη 

απηνηειέο ινγηζηηθφ απνηέιεζκα, ε πνζνηηθή θαηακέηξεζε ησλ απνζεκάησλ θαηαγξάθεηαη ζε 
δηπιφηππεο θαηαζηάζεηο.» 

(5) Σν έβδνκν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 27 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 6§3 

ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Σν εδάθην 
πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Γηα ην ππνθαηάζηεκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηνλ ίδην λνκφ κε ηελ έδξα ή ζε απφζηαζε κηθξφηεξε 

ησλ 50 ρηιηνκέηξσλ απφ απηή θαη δελ εμάγεη απηνηειέο ινγηζηηθφ απνηέιεζκα ε θαηαγξαθή ησλ 
απνζεκάησλ κπνξεί λα γίλεηαη απεπζείαο ζην βηβιίν απνγξαθψλ ηεο έδξαο, δηαθεθξηκέλα.» 
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(6) Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 27 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 6§4 ηνπ λ. 3052/2002 θαη 

ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθαηα-

ζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«4. Γηα θάζε πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλαγξάθνληαη ζην βηβιίν απνγξαθψλ ηνπιάρηζηνλ: 

α) ε αμία θηήζεο ή ην θφζηνο ηδηνθαηαζθεπήο ηνπ, πξνζαπμεκέλν κε ηηο δαπάλεο επεθηάζεσλ ή 

πξνζζεθψλ θαη βειηηψζεσλ, β) νη απνζβέζεηο ηνπ, θαη γ) ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπ.  
Όηαλ ν επηηεδεπκαηίαο ηεξεί ζεσξεκέλα βηβιία - κεηξψα πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

απνζβέζεσλ κπνξεί λα θαηαρσξεί ζηελ απνγξαθή ηελ πην πάλσ αλάιπζε, θαηά νκνεηδείο 

θαηεγνξίεο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 
ε πεξίπησζε νινζρεξνχο απφζβεζεο παγίνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δηαηεξείηαη ζηελ απν-

γξαθή αλαπφζβεζηε αμία κηαο δξαρκήο, φηαλ ην πεξηνπζηαθφ απηφ ζηνηρείν εμαθνινπζεί λα 

παξακέλεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ επηηεδεπκαηία.» 
(7) Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 27 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 31§1 

ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Σν εδά-

θην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«Γηα ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηα νπνία παξαθνινπζνχληαη κε 

πεξηιεπηηθνχο - γεληθνχο ινγαξηαζκνχο, κπνξεί λα θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν απνγξαθψλ ηα 

ππφινηπα κφλν ησλ νηθείσλ ινγαξηαζκψλ, εθφζνλ θαηαρσξείηαη αλάιπζε θαζελφο ινγαξηα-
ζκνχ ζε θαηαζηάζεηο ή ηζνδχγηα.» 

(8) Ζ παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 27 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 31§2 ηνπ λ. 3522/2006 θαη 

ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθα-
ηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«7. ην βηβιίν απνγξαθψλ θαηαρσξνχληαη ρσξηζηά θαη' είδνο θαη πνζφηεηα φια ηα πεξηνπζη-

αθά ζηνηρεία θπξηφηεηαο ηξίησλ πνπ βξίζθνληαη θαηά ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ζηνλ 
επηηεδεπκαηία, εθφζνλ ηα δεδνκέλα απηά δελ πξνθχπηνπλ απφ ην βηβιίν απνζήθεο ή απφ άιια 
πξφζζεηα βηβιία.» 

Πξνεγνχκελα, ε παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 27 είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 9§31 ηνπ λ. 

2753/1999 θαη ίζρπε ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. Ζ παξάγξαθνο 
πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«7. ην βηβιίν απνγξαθψλ θαηαρσξνχληαη ρσξηζηά, ηνπιάρηζηνλ θαη' είδνο θαη πνζφηεηα, ηα 

απνζέκαηα θαη ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θπξηφηεηαο ηξίησλ, πνπ βξίζθνληαη θαηά ηε ιήμε 
ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ζηνλ επηηεδεπκαηία.» 
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Άξζξν 28. 
Απνηίκεζε ζηνηρείωλ απνγξαθήο. 

 
1. Σα απνζέκαηα, εθηφο απφ ηα ππνιείκκαηα, ηα ππνπξντφληα θαη 

ηα ειαηησκαηηθά πξντφληα, απνηηκψληαη ζηελ θαη' είδνο ρακειφηεξε ηηκή 
κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεο ή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο ηνπο θαη 
ηεο ηηκήο ζηελ νπνία ε επηρείξεζε κπνξεί λα ηα αγνξάζεη ή λα ηα παξά-
γεη θαηά ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

Δάλ ε ηειεπηαία απηή ηηκή είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ ηηκή θηήζεο ή 
ην ηζηνξηθφ θφζηνο παξαγσγήο, αιιά κεγαιχηεξε απφ ηελ θαζαξή ξεπ-
ζηνπνηήζηκε αμία, ηφηε ε απνηίκεζε γίλεηαη ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε 
αμία. 

Σα ππνιείκκαηα, ηα ππνπξντφληα θαη ηα ειαηησκαηηθά πξντφληα 
απνηηκψληαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη απφ ηηο πεξηπηψζεηο 3, 4 θαη 14 
ηεο παξαγξάθνπ 2.2.205 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 1123/1980, αληίζηνηρα. 

Γηα ηελ απνηίκεζε ησλ ζπκπαξάγσγσλ πξντφλησλ ιακβάλνληαη 
ππφςε ηα φζα νξίδνληαη απφ ηηο πεξηπηψζεηο 11 θαη 12 ηεο παξαγξάθνπ 
2.2.205 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 1123/1980. 

2. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξά-
θνπ ιακβάλνληαη ππφςε νη ελλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί ηεο ηηκήο θηή-
ζεο, ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο αγνξάο, ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο θαη 
ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο πεξηπηψζεηο 
6, 8, 9 (εθηφο ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ) θαη 10 ηεο παξαγξάθνπ 2.2.205 ηνπ 
άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 1123/1980. 

Όηαλ ηα ινγηζηηθά βηβιία ηεξνχληαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηη-
θά Πξφηππα (Γ.Λ.Π.), ε αμία ησλ κελφλησλ απνζεκάησλ ησλ ηδηνπαξα-
ρζέλησλ έηνηκσλ πξντφλησλ θαη ηεο παξαγσγήο ζε εμέιημε, φπσο απηή 
πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. δελ αλαπξνζαξκφδεηαη κε ηηο δηαθν-
ξνπνηήζεηο ζηνηρείσλ θφζηνπο κεηαμχ ινγηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο βάζεο. 
Οη δηαθνξέο απηέο, εθφζνλ ππάξρνπλ, πνζνηηθνπνηνχληαη ζε εηήζηα ζπ-
λνιηθή βάζε, αλεμάξηεηα αλ απνηεινχλ ζηνηρεία θφζηνπο ησλ πσιεζέ-
λησλ ή ησλ κελφλησλ πξντφλησλ θαη θαηαρσξνχληαη ζηνλ Πίλαθα ησλ 
Φνξνινγηθψλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο θαη ζηνλ Πίλαθα πκθσλίαο Λν-
γηζηηθήο - Φνξνινγηθήο Βάζεο (Π..Λ.Φ.Β.), πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηά-
μεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Κψδηθα απηνχ.

(1)
 

Δηδηθφηεξα, ε ηηκή θηήζεο θαη ην ηζηνξηθφ θφζηνο παξαγσγήο ππν-
ινγίδνληαη κε βάζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαδεθηέο κεζφδνπο, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ε κέζνδνο πνπ ζα επηιεγεί ζα εθαξκφδεηαη πάγηα γηα ηα 
απνζέκαηα φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ.  

Γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο ή γηα άιινπο 
ζπνπδαίνπο ιφγνπο επηηξέπεηαη, κεηά απφ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Λνγη-
ζηηθψλ Βηβιίσλ (Δ.Λ.Β.), ε αιιαγή ηεο κεζφδνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηηκήο 
θηήζεο ή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο.

(2)
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Καη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ρσξίο έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηη-
θψλ Βηβιίσλ ε αιιαγή ηεο κεζφδνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηηκήο θηήζεο ή 
ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο, θαηά ηελ πξψηε δηαρεηξηζηηθή πεξίν-
δν πιήξνπο εθαξκνγήο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο (νκάδα 9) ηνπ π.δ. 
1123/1980. Οκνίσο δελ απαηηείηαη έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθψλ 
Βηβιίσλ θαη θαηά ηελ πξψηε αιιαγή ηεο κεζφδνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο 
ηηκήο θηήζεο ή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο, κε ηελ πξνυπφζεζε 
ππνβνιήο ζρεηηθήο γλσζηνπνίεζεο ζηνλ αξκφδην πξντζηάκελν Γ.Ο.Τ. 
κέρξη ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πνπ ζα εθαξκνζηεί ε λέα κέ-
ζνδνο.

(3)
 

3. Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ αμία 

ηεο ηηκήο θηήζεο ή ηνπ θφζηνπο ηδηνθαηαζθεπήο ηνπο. Ζ αμία απηή πξν-
ζαπμάλεηαη κε ηηο δαπάλεο επεθηάζεσλ ή πξνζζεθψλ θαη βειηηψζεσλ 
θαη κεηψλεηαη κε ηηο απνζβέζεηο πνπ δηελεξγνχληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπ-
ζα λνκνζεζία. 

ε πεξίπησζε αλαπξνζαξκνγήο, πνπ γίλεηαη ζε εθαξκνγή εηδηθνχ 
λφκνπ, ε αλαπξνζαξκνζκέλε αμία, ζεσξείηαη σο αμία θηήζεο ηνπ νηθείνπ 
παγίνπ. 

4. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξά-
θνπ ιακβάλνληαη ππφςε νη ελλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί: 

α) Σεο επέθηαζεο, πξνζζήθεο, βειηίσζεο, ζπληήξεζεο θαη επη-
ζθεπήο ελζψκαησλ πάγησλ, πνπ νξίδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο 1, 2, 3, 4 θαη 
5 ηεο παξαγξάθνπ 2.2.101 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 1123/1980. 

Σεο ηηκήο θηήζεο, πνπ νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 6 ηεο παξαγξάθνπ 
2.2.205 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 1123/1980. Γηα ην θφζηνο ηδηνθαηαζθεπήο 
ιακβάλνληαη ππφςε, αλάινγα, ηα φζα νξίδνληαη, γηα ην ηζηνξηθφ θφζηνο 
παξαγσγήο ζηελ πεξίπησζε 9 ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

β) Δηδηθά, ε ηηκή θηήζεο ησλ αθηλήησλ απνηειείηαη απφ ην πνζφ 
πνπ αλαγξάθεηαη ζην ζπκβφιαην αγνξάο. Σα έμνδα απφθηεζεο ησλ αθη-
λήησλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή θηήζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. Σα 
έμνδα απηά κεηαθέξνληαη, θαηά πεξίπησζε, ζηα έμνδα πξψηεο εγθαηά-
ζηαζεο ή ζηα γεληθά έμνδα ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχ-
ληαη. 

γ) Ζ ηηκή θηήζεο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πξνζαπμάλεηαη 
θαη κε ηα έμνδα εγθαηάζηαζεο θαη ζπλαξκνιφγεζεο ησλ κεραλεκάησλ, 
κέρξη λα ηεζνχλ ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. 

5.
(4)

 Γηα ηελ απνηίκεζε ησλ ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ ηζρχνπλ 
ηα αθφινπζα: 

α) νη κεηνρέο, νη νκνινγίεο θαη ηα ινηπά ρξεφγξαθα πνπ είλαη εη-
ζεγκέλα ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ ή ζε αιινδαπφ ρξεκαηηζηή-
ξην ή ζε άιιν δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν ρξεκαηηζηεξηαθφ ζεζκφ, θαζψο 
θαη ηα κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, απνηηκψληαη ζηελ θαη’ είδνο ρακε-
ιφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεο θαη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο ηνπο.

(5)
 Δη-

δηθφηεξα νη ηξάπεδεο θαη γεληθά ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηνπ λ. 2076/1992 
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απνηηκνχλ ηηο ζπκκεηνρέο θαη ρξεφγξαθά ηνπο ζηε ζπλνιηθά ρακειφηεξε 
ηηκή κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεο θαη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο ηνπο. 

β. Γηα ηα ρξεφγξαθα ηεο πην πάλσ πεξηπηψζεσο α’ σο ηξέρνπζα 
ηηκή ζεσξείηαη ν κέζνο φξνο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ηνπο θαηά ηνλ 
ηειεπηαίν κήλα ηεο ρξήζεο. Δηδηθά, γηα ηα ακνηβαία θεθάιαηα σο ηξέρνπ-
ζα ηηκή ζεσξείηαη ν κέζνο φξνο ηεο θαζαξήο ηηκήο ηνπο θαηά ηνλ ηειεπ-
ηαίν κήλα ηεο ρξήζεο. 

γ)
(5)

 Οη κεηνρέο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ πνπ δελ έρνπλ εηζαρζεί ζην 
Υξεκαηηζηήξην θαη νη ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ ηε κνξ-
θή ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο απνηηκψληαη ζηελ θαη’ είδνο ρακειφηεξε ηηκή 
κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεψο ηνπο θαη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο ηνπο. Ωο ηξέρνπ-
ζα ηηκή ζεσξείηαη ε εζσηεξηθή ινγηζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ ή ησλ ζπκκε-
ηνρψλ ή ησλ ηίηισλ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην 
λφκηκα ζπληαγκέλν ηειεπηαίν ηζνινγηζκφ ηνπο. Δηδηθά γηα ηηο δηαρεηξηζηη-
θέο πεξηφδνπο πνπ ιήγνπλ κέρξη ηελ 30.6.2005 νη αλσηέξσ κεηνρέο ή 
ζπκκεηνρέο κπνξεί λα απνηηκεζνχλ ζηελ ηηκή θηήζεο ηνπο.

(6)
 

δ. Σα θάζε θχζεο ρξεφγξαθα θαη νη ηίηινη, πνπ έρνπλ ραξαθηήξα 

πξνζεζκηαθήο θαηάζεζεο θαη δελ έρνπλ εηζαρζεί ζην Υξεκαηηζηήξην, 
απνηηκψληαη ζηελ θαη’ είδνο παξνχζα αμία ηνπο θαηά ηελ εκέξα θιεηζί-
καηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ζ αμία απηή πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην εηήζην 
επηηφθην ηνπ θάζε ρξενγξάθνπ ή ηίηινπ. 

ε)
(7)

 Σν δεχηεξν θαη ην ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 
28 έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα ηελ απνηίκεζε ησλ πάζεο θχζεσο 
ηίηισλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ η-
δξπκάησλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

6. Οη απαηηήζεηο, νη ππνρξεψζεηο, ηα δηαζέζηκα θαη ηα ινηπά πεξη-
νπζηαθά ζηνηρεία πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα, νπνπδήπνηε θαη αλ 
βξίζθνληαη φια απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, απνηηκψ-
ληαη ζε δξαρκέο κε ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεηαηξνπή ηνπ μέλνπ 
λνκίζκαηνο: 

α) κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ θαηά ηελ εκέξα ηεο απνγξαθήο, 
γηα ηηο απαηηήζεηο, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηαζέζηκα, θαη 

β) κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ θαηά ηελ εκέξα θηήζεο (αγνξάο ή 

ηδηνθαηαζθεπήο ή παξαγσγήο) ησλ ρξενγξάθσλ θαη ηίηισλ γεληθά, ησλ 
ζηνηρείσλ ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ, εθηφο ησλ καθξνπξνζέζκσλ απαηηή-
ζεσλ, θαη ησλ απνζεκάησλ αγαζψλ γεληθά. 

7. Γηα ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κε-
ηαηξνπή ζε δξαρκέο θαηά ηελ απνγξαθή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ αθνινπ-
ζνχλ, θαηά πεξίπησζε: 

α) Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πιε-
ξσκή θαη ηελ απνηίκεζε ζε δξαρκέο ησλ ππνρξεψζεσλ απφ πηζηψζεηο 
ή δάλεηα ζε μέλν λφκηζκα, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ 
απφθηεζε πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (αγνξά, θαηαζθεπή, εγθαηά-
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ζηαζε), θαηαρσξνχληαη ζε ινγαξηαζκφ πνιπεηνχο απφζβεζεο. Ζ απφ-
ζβεζε ησλ δηαθνξψλ απηψλ δηελεξγείηαη σο εμήο: 

αα) Οη ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, θαηά πίζησζε ή δά-
λεην, κεηά απφ ζπκςεθηζκφ ηπρφλ πηζησηηθψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθν-
ξψλ, ζχκθσλα κε ηελ πην θάησ ππνπεξίπησζε αβ', απνζβέλνληαη αλά-
ινγα κε ηελ ππφινηπε θαλνληθή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πίζησζεο ή ηνπ 
δαλείνπ. Ζ εηήζηα απφζβεζε ηνπ ππφινηπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ πνιπε-
ηνχο απφζβεζεο, θαηά πίζησζε ή δάλεην, είλαη ίζε κε ην πειίθνλ ηεο 
δηαίξεζεο ηνπ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ θαηά ην ηέινο ηεο ρξή-
ζεο κε ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο απηήο κέρξη ηελ 
θαλνληθή ιήμε ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο ή ηνπ δαλείνπ. Υξνληθή πεξίν-
δνο κηθξφηεξε ηνπ δσδεθακήλνπ ινγίδεηαη σο έηνο. 

Αλ κεζνιαβεί θαηαζθεπαζηηθή πεξίνδνο ή ηκεκαηηθή απφζβεζε ηνπ 
ρξεσζηηθνχ ππφινηπνπ ηνπ αληίζηνηρνπ ινγαξηαζκνχ πνιπεηνχο απφ-
ζβεζεο αξρίδεη απφ ηε ρξήζε κέζα ζηελ νπνία έιεμε ε θαηαζθεπαζηηθή 
πεξίνδνο ή δηαθφπεθε ε θαηαζθεπή ηνπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, 
γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

ε πεξίπησζε ιεμηπξφζεζκσλ πηζηψζεσλ ή δαλείσλ, θαηά ην φιν 
ή κέξνο απηψλ, ηα ππφινηπα ησλ αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκψλ πνιπεηνχο 
απφζβεζεο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ιεμηπξφζεζκν κέξνο, απνζβέλνληαη 
ζην ηέινο ηεο ρξήζεο κέζα ζηελ νπνία νη αληίζηνηρεο πηζηψζεηο ή ηα α-
ληίζηνηρα δάλεηα έγηλαλ ιεμηπξφζεζκα. 

αβ) Οη πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, θαηά πίζησζε ή δά-

λεην, ζην ηέινο ηεο ρξήζεο κεηψλνπλ ηηο ρξεσζηηθέο θαη ζε πεξίπησζε 
πνπ δελ ππάξρνπλ ρξεσζηηθέο ή απηέο ππνιείπνληαη ησλ πηζησηηθψλ, 
θαηά ην φιν ή ην κέξνο πνπ δελ ζπκςεθίδνληαη, κεηαθέξνληαη ζε ινγα-
ξηαζκφ πξφβιεςεο, θαηά πίζησζε ή δάλεην. 

ην ηέινο ηεο ρξήζεο ην πηζησηηθφ ππφινηπν ηνπ πην πάλσ ινγα-
ξηαζκνχ πξφβιεςεο θαηά πίζησζε ή δάλεην, ζπκςεθίδεηαη κε ηπρφλ 
ρξεσζηηθφ ππφινηπν ηνπ αληίζηνηρνπ ινγαξηαζκνχ πνιπεηνχο απφζβε-
ζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ κεηά ην ζπκςεθηζκφ απηφ παξακέλεη πηζησηη-
θφ ππφινηπν ζην ινγαξηαζκφ πξφβιεςεο, απφ ην ππφινηπν απηφ κεηα-
θέξεηαη ζε απνηειεζκαηηθφ ινγαξηαζκφ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο ην κέξνο 
πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζφ ηεο πίζησζεο ή ηνπ δαλείνπ πνπ πιεξψζεθε 
κέζα ζ’ απηήλ. 

β) Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ απνηί-

κεζε ζε δξαρκέο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ινηπψλ ππνρξεψζεσλ ζε μέ-
λν λφκηζκα θαηαρσξνχληαη ζε ηδηαίηεξνπο ινγαξηαζκνχο πξνβιέςεσλ 
θαηά μέλν λφκηζκα, κε παξαπέξα δηάθξηζε ζε πξνεξρφκελεο απφ βξα-
ρππξφζεζκεο ή καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαη κεηα-
θέξνληαη ζε απνηειεζκαηηθνχο ινγαξηαζκνχο σο εμήο: 

βα) Όηαλ πξνέξρνληαη απφ βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππν-
ρξεψζεηο, ηα ρξεσζηηθά ππφινηπα ησλ πην πάλσ ινγαξηαζκψλ πξνβιέ-
ςεσλ ζην ηέινο θάζε ρξήζεο κεηαθέξνληαη ζε απνηειεζκαηηθφ ινγαξηα-
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ζκφ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο, ηα δε πηζησηηθά ζε απνηειεζκαηηθφ ινγα-
ξηαζκφ ηεο επφκελεο ρξήζεο, 

ββ) φηαλ πξνέξρνληαη απφ καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππν-
ρξεψζεηο, ζην ηέινο θάζε ρξήζεο ηα ρξεσζηηθά ππφινηπα ησλ πην πάλσ 
ινγαξηαζκψλ πξνβιέςεσλ κεηαθέξνληαη ζε απνηειεζκαηηθφ ινγαξηα-
ζκφ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο, απφ δε ηα πηζησηηθά ππφινηπα απηψλ κεηα-
θέξεηαη ζε απνηειεζκαηηθφ ινγαξηαζκφ θάζε ρξήζεο ην κέξνο εθείλν 
πνπ αληηζηνηρεί ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα 
πνπ εηζπξάρζεθαλ ή πιεξψζεθαλ κέζα ζηε ρξήζε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνεγήζεθαλ κεξηθνί ζπκςεθηζκνί ησλ πη-
ζησηηθψλ ππνινίπσλ ησλ ινγαξηαζκψλ πξνβιέςεσλ κε ρξεσζηηθέο ζπ-
λαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, ην κέξνο ησλ πηζησηηθψλ ππνινίπσλ πνπ κε-
ηαθέξεηαη ζε απνηειεζκαηηθφ ινγαξηαζκφ θάζε ρξήζεο πξνζδηνξίδεηαη 
θαη' αλαινγία, κε βάζε ηα αξρηθά ππφινηπα θαη ηα κεηά ηνπο ζπκςεθη-
ζκνχο αληίζηνηρα πηζησηηθά ππφινηπα ησλ πην πάλσ ινγαξηαζκψλ πξν-
βιέςεσλ, θαηά μέλν λφκηζκα, 

γ) νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, ρξεσζηηθέο ή πηζησηηθέο πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηελ απνηίκεζε ζε δξαρκέο ησλ ρξενγξάθσλ θαη ηίη-
ισλ γεληθά, ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ εθηφο ησλ καθξνπξφ-
ζεζκσλ απαηηήζεσλ, ησλ θάζε κνξθήο απνζεκάησλ αγαζψλ θαη ησλ 
δηαζέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κεηαθέξνληαη ζε απνηειεζκαηηθφ 
ινγαξηαζκφ ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία δεκηνπξγήζεθαλ.

(8)
 

8. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξά-
θνπ, ζεσξνχληαη: α) βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο εθεί-
λεο πνπ ε πξνζεζκία εμφθιεζήο ηνπο ιήγεη κέρξη ην ηέινο ηεο επφκελεο 
ρξήζεο θαη β) καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο εθείλεο πνπ 
ε πξνζεζκία εμφθιεζήο ηνπο ιήγεη κεηά ην ηέινο ηεο επφκελεο ρξήζεο. 

9. Οη ηξαπεδηθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ ηηο πηζησηη-
θέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ηεο πεξηπηψζεσο β' ηεο παξαγξάθνπ 7 
ηνπ άξζξνπ απηνχ ζε απνηειεζκαηηθφ ινγαξηαζκφ ηεο ρξήζεο ζηελ ν-
πνία δεκηνπξγήζεθαλ. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα γίλεηαη πξφβιε-
ςε γηα ην κέξνο ησλ πηζησηηθψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ πνπ ε 
πξαγκαηνπνίεζή ηνπο θξίλεηαη αβέβαηε. 

                                                
(1) Σα δεχηεξν θαη ηξίην εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 28 πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 

12§3 ηνπ λ. 3301/2004 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 23.12.2004. 

(2) Σα πέκπην θαη έθην εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 28 αληηθαηαζηάζεθαλ κε έλα 
λέν εδάθην κε ην άξζξν 31§3 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ 
λφκνπ απφ 22.12.2006. Σα εδάθηα πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ είραλ σο εμήο: 

«Δπηπιένλ ε απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ κε εμαξηεκέλε ινγηζηηθή 
θαη ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ γίλεηαη κε εληαία ηηκή κε ηα απνζέκαηα ηεο έδξαο. 

Γηα ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο ή γηα άιινπο ζπνπδαίνπο ιφγνπο επη-

ηξέπεηαη, κεηά απφ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθψλ Βηβιίσλ (Δ.Λ.Β.), ε αιιαγή ηεο κεζφδνπ 
πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηηκήο θηήζεο ή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο, θαζψο θαη ε απνηίκεζε 
ησλ απνζεκάησλ ρσξηζηά αλά εγθαηάζηαζε.» 
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(3) Σα ηέζζεξα ηειεπηαία εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 28 αληηθαηαζηάζεθαλ κε πέ-

ληε λέα εδάθηα κε ην άξζξν 6§5 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ 

ίδηνπ λφκνπ, απφ 1.1.2003. Σα εδάθηα πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ είραλ σο εμήο: 
«Δηδηθφηεξα, ε ηηκή θηήζεο θαη ην ηζηνξηθφ θφζηνο παξαγσγήο ππνινγίδνληαη κε βάζε νπνηα-

δήπνηε απφ ηηο παξαδεθηέο κεζφδνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε κέζνδνο πνπ ζα επηιεγεί ζα 

εθαξκφδεηαη θαηά πάγην ηξφπν. 
Γηα ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο ή γηα άιινπο ζπνπδαίνπο ιφγνπο επη-

ηξέπεηαη, κεηά απφ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθψλ Βηβιίσλ (Δ.Λ.Β.), ε αιιαγή ηεο κεζφδνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηηκήο θηήζεο ή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο. Ζ έγθξηζε παξέρεηαη 
χζηεξα απφ αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ κήλεο 
πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

Καη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη, ρσξίο έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθψλ Βηβιίσλ, ε αιιαγή ηεο 
κεζφδνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηηκήο θηήζεο ή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο, θαηά ηελ πξψ-
ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πιήξνπο εθαξκνγήο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο (νκάδα 9) ηνπ π.δ/ηνο 

1123/1980 (ΦΔΚ 283 Α’.
(α)

» 
(α)

 Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 28 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 19α§2 
ηνπ λ. 2459/1997 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 40 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 18.2.1997. 

(4) Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 28 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 20§13 ηνπ λ. 2386/1996 
θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 29 ηνπ ίδηνπ λφκνπ γηα ηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρί-
δνπλ απφ 1.1.1995 θαη κεηά. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«5. Γηα ηελ απνηίκεζε ησλ ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 
α) νη κεηνρέο, νη νκνινγίεο θαη ηα ινηπά ρξεφγξαθα πνπ είλαη εηζεγκέλα ζην ρξεκαηηζηήξην, 

θαζψο θαη ηα κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, απνηηκψληαη ζηελ θαη’ είδνο ρακειφηεξε ηηκή κεηα-

μχ ηεο ηηκήο θηήζεο θαη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο ηνπο, 
β) γηα ηα ρξεφγξαθα ηεο πην πάλσ πεξηπηψζεσο α' σο ηξέρνπζα ηηκή ζεσξείηαη ν κέζνο φ-

ξνο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ηνπο θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηεο ρξήζεο. Δηδηθά, γηα ηα ακνη-
βαία θεθάιαηα σο ηξέρνπζα ηηκή ζεσξείηαη ν κέζνο φξνο ηεο θαζαξήο ηηκήο ηνπο θαηά ηνλ ηε-

ιεπηαίν κήλα ηεο ρξήζεο, 
γ) Οη κεηνρέο αλψλπκσλ εηαηξεηψλ πνπ δελ έρνπλ εηζαρζεί ζην ρξεκαηηζηήξην θαη νη ζπκκε-

ηνρέο ζε επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο απνηηκψληαη ζηελ ηηκή θηή-

ζεο ηνπο, 
δ) ηα θάζε θχζεο ρξεφγξαθα θαη νη ηίηινη, πνπ έρνπλ ραξαθηήξα πξνζεζκηαθήο θαηάζεζεο 

θαη δελ έρνπλ εηζαρζεί ζην ρξεκαηηζηήξην, φπσο είλαη ηα έληνθα γξακκάηηα Γεκνζίνπ, απνηηκψ-

ληαη ζηελ θαη' είδνο παξνχζα αμία ηνπο θαηά ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ζ αμία 
απηή πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην εηήζην επηηφθην ηνπ θάζε ρξενγξάθνπ ή ηίηινπ.» 

(5) Σν πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο α’ θαη ε πεξίπησζε γ’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 

28 αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 6§6 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 
ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Σν εδάθην θαη ε πεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ είραλ σο 
εμήο: 

«α. Οη κεηνρέο, νη νκνινγίεο θαη ηα ινηπά ρξεφγξαθα πνπ είλαη εηζεγκέλα ζην Υξεκαηηζηήξην, 
θαζψο θαη ηα κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, απνηηκψληαη ζηελ θαη’ είδνο ρακειφηεξε ηηκή κεηα-
μχ ηεο ηηκήο θηήζεο θαη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο ηνπο.» 

«γ. Οη κεηνρέο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ πνπ δελ έρνπλ εηζαρζεί ζην Υξεκαηηζηήξην θαη νη ζπκκε-
ηνρέο ζε επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο απνηηκψληαη ζηελ ηηκή θηή-
ζεο ηνπο.» 

(6) Σν ηξίην εδάθην ηεο πεξίπησζεο γ’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 28 αληηθαηαζηάζεθε κε 
ην άξζξν 12§4 ηνπ λ. 3301/2004 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 
23.12.2004. Σν εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Δηδηθά γηα ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ ιήγεη ηελ 31.12.2003 νη αλσηέξσ κεηνρέο ή ζπκκε-
ηνρέο κπνξεί λα απνηηκεζνχλ ζηελ ηηκή θηήζεο ηνπο.» 

Σν εδάθην απηφ είρε πξνζηεζεί κε ην άξζξν 32§5 ηνπ λ. 3229/2004 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην 

άξζξνπ 33 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 10.2.2004. 
(7) Ζ πεξίπησζε ε’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 28 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 12§5 ηνπ λ. 

3301/2004 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 23.12.2004. 

(8) Ζ πεξίπησζε δ’ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 28 θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 6§7 ηνπ λ. 
3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ πεξίπησζε 
πνπ θαηαξγήζεθε είρε σο εμήο: 
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«δ) νη ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ είηε θαηά ηελ είζπξαμε ή εμφ-

θιεζε ησλ απαηηήζεσλ ή ππνρξεψζεσλ (αληίζηνηρα) ζε επξψ, θαηά ην εκεξνινγηαθφ έηνο 

2001, είηε θαηά ηελ απνηίκεζε απηψλ, θαζψο θαη ησλ δηαζεζίκσλ θαη ησλ ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, απνζβέλλπληαη είηε εθάπαμ είηε ηζφπνζα ζε ηξεηο (3) ζπλερφκελεο 
ρξήζεηο.» 

Ζ πεξίπησζε απηή είρε πξνζηεζεί κε ην άξζξν 7§1 ηνπ λ. 2842/2000 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 21 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2001. 
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Άξζξν 29. 
Ηζνινγηζκόο. Απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

 
1.

(1)
 Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο ζπληάζ-

ζεη, γηα θάζε ρξήζε θαη θαηαρσξεί ζην βηβιίν απνγξαθψλ, ηνλ ηζνινγη-
ζκφ ηεο επηρείξεζήο ηνπ, ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, πίλαθα 
δηάζεζεο απνηειεζκάησλ θαη θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ γεληθήο εθκε-
ηάιιεπζεο, ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα ησλ παξαγξάθσλ 4.1.103, 
4.1.202, 4.1.302 θαη 4.1.402 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 1123/ 1980 

Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί ηα βηβιία ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφ-
λεο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (Γ.Λ.Π.) θαηαρσξεί ζην βηβιίν 
απνγξαθψλ θαη ηνπο πίλαθεο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο πεξηπηψζεηο Α’ θαη 
Γ’ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Κψδηθα απηνχ.

(2)
 

Δηδηθά ηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ. 2238/1994 πνπ 
ηεινχλ ζε εθθαζάξηζε πνπ δηαξθεί πέξαλ ηνπ έηνπο ζπληάζζνπλ θαη θα-
ηαρσξνχλ ζην βηβιίν απνγξαθψλ πξνζσξηλφ ηζνινγηζκφ, ινγαξηαζκφ 
απνηειεζκάησλ ρξήζεο, θαη θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ γεληθήο εθκε-
ηάιιεπζεο, ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ.

(3)
 

2. Πξάμεηο πνπ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ή αλαθέ-
ξνληαη ζ’ απηή ή άπηνληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηνπ ηζνινγηζκνχ απηήο, 
εθφζνλ ηα ζηνηρεία απηψλ ησλ πξάμεσλ πεξηέξρνληαη ζηελ επηρείξεζε 
κεηά ηε ιήμε ηεο ρξήζεο θαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο θιεηζίκαηνο ηνπ ηζν-
ινγηζκνχ, ινγίδνληαη σο εκεξνινγηαθέο πξάμεηο ηζνινγηζκνχ. 

3.
(4)

 Ο ηζνινγηζκφο θαη ν ινγαξηαζκφο απνηειεζκάησλ ρξήζεο πνπ 
ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 
απηνχ, θαζψο θαη νη πίλαθεο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ πεξίπησζε Γ’ ηεο 
παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Κψδηθα απηνχ ππνγξάθνληαη θαη απφ 
ηνλ ππεχζπλν θαηάξηηζεο απηψλ ινγηζηή - θνξνηερληθφ θάηνρν ζρεηηθήο 
άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 340/1998 (ΦΔΚ 228 Α’) κε αλαγξαθή νλνκαηεπσλχ-
κνπ, ηεο δηεχζπλζεο θαηνηθίαο ηνπ ή ηεο έδξαο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ, 
θαηά πεξίπησζε, ηνπ Α.Φ.Μ., ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. γηα ηε θνξνινγία ηνπ, 
ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη ηελ θαηεγν-
ξία ηεο άδεηαο.

(5)
 

Όηαλ ν ινγηζηήο - θνξνηερληθφο ππνγξάθεη σο εθπξφζσπνο γξα-
θείνπ παξνρήο ινγηζηηθψλ θαη θνξνηερληθψλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ π.δ. 340/1998, αλαγξάθεηαη αθφκε ε 
επσλπκία ηνπ γξαθείνπ, ε δηεχζπλζε ηεο έδξαο, ν Α.Φ.Μ., ε αξκφδηα 
Γ.Ο.Τ. θαη ν αξηζκφο κεηξψνπ ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ γξαθείνπ. 
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(1) Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 29 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 16 ηνπ π.δ. 134/1996 θαη 

ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ ίδηνπ π.δ. γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ 

1.1.1997 θαη κεηά. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο ζπληάζζεη, γηα θάζε ρξήζε, ηζνινγη-

ζκφ ηεο επηρείξεζήο ηνπ, θαζψο θαη ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη πίλαθα δηάζεζεο 

απνηειεζκάησλ, ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα ησλ παξαγξάθσλ 4.1.103, 4.1.202 θαη 4.1.302 
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 1123/1980.» 

(2) Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 29 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 12§6 ηνπ 

λ. 3301/2004 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 23.12.2004. 
(3) Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 29 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 6§8 ηνπ 

λ. 3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. 

(4) Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 29 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 6§9 ηνπ λ. 3052/2002 θαη 
ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθαηα-
ζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«3. Ο ηζνινγηζκφο θαη ν ινγαξηαζκφο απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο επηρείξεζεο, ηεο νπνίαο 
ηα αθαζάξηζηα έζνδα ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ πελήληα εθαηνκκπξίσλ 
(250.000.000)

(α)
 δξαρκψλ ππνγξάθνληαη θαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ ινγηζηεξίνπ ηεο ή ηνλ 

ππεχζπλν θαηάξηηζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ν νπνίνο 
πξέπεη λα έρεη: α) άδεηα άζθεζεο νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειε-
ηήξην Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 475/1991 (ΦΔΚ 176 Α’), ή πηπ-

ρίν ηνπ ηκήκαηνο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Πάληεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ 
Δπηζηεκψλ θαη εγγξαθή ζην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε δηα-
ηάμεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο ή πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο ηεο 

ζρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Σ.Δ.Η.) θαη ά-
δεηα γηα ππνγξαθή ηζνινγηζκνχ θαη ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεο απφ ην Οηθνλνκηθφ 
Δπηκειεηήξην Διιάδαο θαη β) πεληαεηή ηνπιάρηζηνλ ζπλαθή πξνυπεξεζία απφ ηε ιήςε ηνπ 
πηπρίνπ ζε ινγηζηηθφ – νηθνλνκηθφ θιάδν ηνπ δεκφζηνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Όηαλ ηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα είλαη απφ δηαθφζηα πελήληα εθαηνκκχξηα (250.000.000)
(α)

 
δξαρκέο κέρξη ηξηαθφζηα πελήληα εθαηνκκχξηα (350.000.000) δξαρκέο, κπνξεί ηνλ ηζνινγηζκφ 
θαη ην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεο λα ηνλ ππνγξάθεη ν πξντζηάκελνο ηνπ ινγηζηεξίνπ, 

πνπ έρεη πηπρίν ησλ ηκεκάησλ Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο, Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Σνπξη-
ζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ησλ Σ.Δ.Η. θαη ηνπιάρηζηνλ δεθαεηή 
πξνυπεξεζία, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην θαη άδεηα γηα ππνγξαθή ηζνιν-

γηζκνχ θαη ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεο απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο.
(β)

 
Καη’ εμαίξεζε, ν ηζνινγηζκφο θαη ν ινγαξηαζκφο απνηειεζκάησλ ρξήζεο, πνπ πξνβιέπνπλ 

ηα πξνεγνχκελα εδάθηα, κπνξεί λα ππνγξάθνληαη θαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ινγηζηεξίνπ ή ηνλ 

ππεχζπλν θαηάξηηζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ, ν νπνίνο δελ ζπγθεληξψλεη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξν-
βιέπνληαη ζ’ απηά ηα εδάθηα, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη φηη έρεη ππνγξάςεη, απφ ην έηνο 1965 κέρξη 
θαη ηηο 30 Απξηιίνπ 1977, ηζνινγηζκνχο επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ηνπιάρη-

ζηνλ ηξηψλ ρξήζεσλ. 
Γηα θάζε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο νη θπξψζεηο πνπ νξίδνληαη απφ 

ηνλ Κψδηθα απηφ επηβάιινληαη ρσξηζηά ζηνλ ππφρξεν ζηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ζηνλ πξντζηά-

κελν ηνπ ινγηζηεξίνπ πνπ ππέγξαςε ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξή-
ζεο, ρσξίο λα έρεη ηέηνηα δηθαίσκα.» 

(α)
 Σν φξην ησλ 250.000.000 δξαρκψλ, πνπ αληηθαηέζηεζε ην πξνεγνχκελν φξην ησλ 

180.000.000 δξαρκψλ, ηέζεθε κε ην άξζξν 15§3 ηνπ λ. 2579/1998 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 32 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.1998 γηα φζνπο ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο έιεμε ηελ 
31.12.1997 θαη γηα ηνπο ινηπνχο ππφρξενπο απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ κεηά 

ηελ 31.12.1997. 
(β)

 Σα πξψην θαη δεχηεξν εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 29 αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην 
άξζξν 43§22 ηνπ λ. 2214/1994 θαη ίζρπζαλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 

11.5.1994. Σα εδάθηα πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ είραλ σο εμήο: 
«3. Ο ηζνινγηζκφο θαη ν ινγαξηαζκφο απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο επηρείξεζεο, ηεο νπνίαο 

ηα αθαζάξηζηα έζνδα ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ εθαηφλ νγδφληα εθαηνκκπξίσλ (180.000.000) 

δξαρκψλ ππνγξάθνληαη θαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ ινγηζηεξίνπ ηεο ή ηνλ ππεχζπλν θαηάξηη-
ζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ν νπνίνο πξέπεη λα έρεη 
άδεηα άζθεζεο νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο, 
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ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 475/1991 (ΦΔΚ 176 Α’), ή πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο 
Λνγηζηηθήο ηεο ζρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ 

(Σ.Δ.Η.) θαη πεληαεηή ηνπιάρηζηνλ ζπλαθή πξνυπεξεζία απφ ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ζε ινγηζηηθφ - 
νηθνλνκηθφ θιάδν ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Όηαλ ηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα είλαη απφ εθαηφλ νγδφληα εθαηνκκχξηα (180.000.000) 

δξαρκέο κέρξη ηξηαθφζηα πελήληα εθαηνκκχξηα (350.000.000) δξαρκέο κπνξεί ηνλ ηζνινγηζκφ 
θαη ην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεο λα ηνλ ππνγξάθεη ν πξντζηάκελνο ηνπ ινγηζηεξίνπ, 
πνπ έρεη πηπρίν ησλ ηκεκάησλ Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο, Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Σνπξη-

ζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ησλ Σ.Δ.Η. θαη ηνπιάρηζηνλ δεθαεηή 
πξνυπεξεζία, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην.» 

(5) Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 29 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 12§7 

ηνπ λ. 3301/2004 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 23.12.2004. Σν εδά-
θην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Ο ηζνινγηζκφο θαη ν ινγαξηαζκφο απνηειεζκάησλ ρξήζεο ππνγξάθνληαη θαη απφ ηνλ π-

πεχζπλν θαηάξηηζεο απηψλ ινγηζηή - θνξνηερληθφ θάηνρν ζρεηηθήο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέι-
καηνο θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 340/1998 (ΦΔΚ 228 Α’) κε αλα-
γξαθή ηνπ νλνκαηεπσλχκνπ, ηεο δηεχζπλζεο θαηνηθίαο ηνπ ή ηεο έδξαο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ, 

θαηά πεξίπησζε, ηνπ Α.Φ.Μ., ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. γηα ηε θνξνινγία ηνπ, ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ 
ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη ηελ θαηεγνξία ηεο άδεηαο.» 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε’ 
ΚΤΡΟ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ. ΑΠΟΡΡΖΣΟ. 

 
Άξζξν 30. 

Κύξνο θαη απνδεηθηηθή δύλακε βηβιίωλ θαη ζηνηρείωλ. 
 
1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξά-

θνπο ηνπ άξζξνπ απηνχ ην θχξνο θαη ε αμηνπηζηία ησλ βηβιίσλ θαη ζηνη-
ρείσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ δε ζίγεηαη απφ ηε δηαπίζησζε παξαηππηψλ ή 
παξαιείςεσλ ζ’ απηά θαη ν πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. ππν-
ρξενχηαη λα αλαγλσξίδεη ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά, θαηά 
ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηά πεξίπησζε θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 
επηηεδεπκαηία. Οη θαηά η’ αλσηέξσ παξαηππίεο ή παξαιείςεηο επηζχ-
ξνπλ, εθηφο αληίζεηεο εηδηθήο ξχζκηζεο, κφλν νηθνλνκηθέο θαη δηνηθεηηθέο 
θπξψζεηο αλάινγεο κε ην είδνο θαη ηελ έθηαζή ηνπο, ζε ζπλάξηεζε κε ηα 
νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ηεξνχκελα βηβιία. 

2. Σα βηβιία θαη ζηνηρεία θξίλνληαη αλεπαξθή ή αλαθξηβή θαη ζπλε-

πάγνληαη εμσινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο χιεο, θαηά πε-
ξίπησζε, κφλν εθφζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ ηηο επφκελεο παξαγξά-
θνπο 3, 4, 6 θαη 7. 

3.
(1)

 Σα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο δεχηεξεο θαη ηξίηεο θαηεγνξίαο θξί-
λνληαη αλεπαξθή φηαλ ν ππφρξενο δηαδεπθηηθά ή αζξνηζηηθά: 

α)
(2)

 δελ ηεξεί ή δελ δηαθπιάζζεη ην βηβιίν παξαγσγήο - θνζηνινγί-

νπ ή ην βηβιίν ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ή ην βηβιίν ή δειηίν πνζνηηθήο 
παξαιαβήο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κψ-
δηθα απηνχ, 

β) ηεξεί ή εθδίδεη ή δηαθπιάζζεη ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ Κψδηθα 

απηνχ θαηά ηξφπν πνπ αληηβαίλεη ηηο δηαηάμεηο απηνχ ή ηεξεί βηβιία θαηε-
γνξίαο θαηψηεξεο εθείλεο ζηελ νπνία εληάζζεηαη, 

γ) ιακβαίλεη εηθνληθά σο πξνο ηνλ αληηζπκβαιιφκελν θνξνινγηθά 

ζηνηρεία δηαθίλεζεο ή αμίαο, 
δ) εμνθιεί ηηκνιφγηα αμίαο 15.000 επξψ θαη άλσ κε ηξφπν δηαθνξε-

ηηθφ απφ ηνλ νξηδφκελν. 
ε.

(3)
 δελ ζπληάζζεη θαη δελ θαηαρσξεί ζην βηβιίν απνγξαθψλ ηνλ 

Πίλαθα Φνξνινγηθψλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 
πεξίπησζε Γ’ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Κψδηθα απηνχ ή ζπ-
ληάζζεη απηφλ αλαθξηβψο.

(4)
 

Οη πξάμεηο ή νη παξαηππίεο ή νη παξαιείςεηο ηεο παξαγξάθνπ απ-
ηήο ηφηε κφλν ζπληζηνχλ αλεπάξθεηα, φηαλ δελ νθείινληαη ζε παξαδξνκή 
ή ζπγγλσζηή πιάλε ή φηαλ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθά αδχλαην θαη φρη α-
πιψο δπζρεξή ην ινγηζηηθφ έιεγρν ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ. 
Γελ ζπληζηνχλ αληηθεηκεληθή αδπλακία ειέγρνπ νη πεξηπηψζεηο πνπ αλα-
θέξνληαη ζε δηαπηζησζείζεο πιεκκέιεηεο ζηα ηεξεζέληα βηβιία θαη ζηνη-
ρεία, θαζψο θαη ε αδπλακία αλαπαξαγσγήο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζεσ-
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ξεκέλνπ νπηηθνχ δίζθνπ ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο, φηαλ θαιχπηνληαη απφ 
θαηαζηάζεηο ή ειεθηξνκαγλεηηθά κέζα ή άιια αλαιπηηθά ζηνηρεία, ηα ν-
πνία παξέρνληαη ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ζηελ πξνζεζκία πνπ ηάζζεηαη 
απφ απηφλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πξνθχπηνπλ κε ζαθήλεηα ηα δεδνκέ-
λα, ψζηε λα είλαη δπλαηέο νη ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο θαη επαιεζεχνληαη 
απηά απφ ηα βηβιία θαη ζηνηρεία.

(5)
 

Ζ αλεπάξθεηα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε αδπλακία δηελέξγεηαο ζπ-
γθεθξηκέλσλ ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ γηα νηθνλνκηθά κεγέζε κεγάιεο 
έθηαζεο ζε ζρέζε κε ηα κεγέζε ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαη λα είλαη 
αηηηνινγεκέλε. 

4.
(6)

 Σα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία ηεο δεχηεξεο θαη ηξίηεο θαηεγνξίαο 

θξίλνληαη αλαθξηβή φηαλ ν ππφρξενο δηαδεπθηηθά ή αζξνηζηηθά: 
α) δελ εκθαλίδεη ζηα βηβιία ηνπ έζνδα ή έμνδα ή εκθαλίδεη απηά α-

λαθξηβψο ή εκθαλίδεη έμνδα πνπ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη δελ έρεη 
εθδνζεί θνξνινγηθφ ζηνηρείν, 

β)
(7)

 δελ θαηαρσξεί ζην βηβιίν απνγξαθψλ απνζέκαηα ή θαηαρσξεί 
απηά αλαθξηβψο σο πξνο ηελ πνζφηεηα, 

γ) δελ εθδίδεη ή εθδίδεη αλαθξηβή ή εηθνληθά ή πιαζηά σο πξνο ηελ 
πνζφηεηα ή ηελ αμία ή ηνλ αληηζπκβαιιφκελν θνξνινγηθά ζηνηρεία δηαθί-
λεζεο ή αμίαο, ή ιακβάλεη αλαθξηβή ή εηθνληθά σο πξνο ηελ πνζφηεηα ή 
ηελ αμία ηέηνηα ζηνηρεία, 

δ) δελ εκθαλίδεη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζήο ηνπ, 
γηα ηνλ επηηεδεπκαηία ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο, 

ε)
(7)

 δελ ηεξεί ή δελ δηαθπιάζζεη ή δελ επηδεηθλχεη ζηνλ ηαθηηθφ θν-
ξνινγηθφ έιεγρν ηα πξφζζεηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ή 
δελ θαηαρσξεί ζε απηά ηηο ζπλαιιαγέο ή θαηαρσξεί ζε απηά αλαθξηβψο 
ηα ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην χςνο ηεο ζπλαιιαγήο, 

ζη) δελ δηαθπιάζζεη ή δελ επηδεηθλχεη ζηνλ ηαθηηθφ θνξνινγηθφ έ-
ιεγρν, εληφο ηαθηνχ επιφγνπ ρξφλνπ, πνπ νξίδεηαη κε ζεκείσκα ηεο αξ-
κφδηαο Γ.Ο.Τ., θαηά πεξίπησζε ην ηζνδχγην γεληθνχ - αλαιπηηθψλ θαζν-
ιηθψλ ή ηε κεληαία θαηάζηαζε ηνπ βηβιίνπ εζφδσλ - εμφδσλ επί κεραλν-
γξαθηθήο ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ ή ηα ζεσξεκέλα εκεξνιφγηα θαη ην ζεσ-
ξεκέλν βηβιίν εζφδσλ - εμφδσλ επί ρεηξφγξαθεο ηήξεζεο, ηα ζπλνδεπηη-
θά ζηνηρεία ησλ αγαζψλ, θαζψο θαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Κψδηθα 
απηφ παξαζηαηηθά, κε ηα νπνία ελεξγνχληαη νη πξσηνγελείο εγγξαθέο, 
αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ζηηο νπνίεο απηά αθνξνχλ. 

Γελ εκπίπηεη ζηελ πεξίπησζε απηή ε κε δηαθχιαμε θαη επίδεημε, ε 
νπνία νθείιεηαη ζε ιφγνπο απνδεδεηγκέλεο αλσηέξαο βίαο, εθαξκνδνκέ-
λσλ αλαιφγσο ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3, 

δ) λνζεχεη ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία, 
ε)

(7)
 εκθαλίδεη αζξνηζηηθά ιάζε ζην βηβιίν εζφδσλ - εμφδσλ, ζηε 

κεληαία θαηάζηαζε ηνπ βηβιίνπ εζφδσλ - εμφδσλ, θαζψο θαη ζην βηβιίν 
απνγξαθψλ, 
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ζ)
(7)

 δελ ηεξεί θαηά πεξίπησζε ηα εκεξνιφγηα ή ην ηζνδχγην ηνπ γε-

ληθνχ - αλαιπηηθψλ θαζνιηθψλ ή ην βηβιίν εζφδσλ - εμφδσλ ή ηε κεληαία 
θαηάζηαζε ηνπ βηβιίνπ εζφδσλ - εμφδσλ ή δελ ηεξεί ή δελ δηαθπιάζζεη 
ην βηβιίν απνζήθεο ή ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πνζνηηθήο θαηαρψξεζεο ησλ 
απνζεκάησλ ή ην βηβιίν απνγξαθψλ φηαλ δελ ζπληάζζνληαη ηέηνηεο θα-
ηαζηάζεηο. 

 

Οη πξάμεηο ή νη παξαιείςεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, γηα λα ζπλε-
πάγνληαη εμσινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ, πξέπεη λα 
είλαη κεγάιεο έθηαζεο, ψζηε λα ηα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ή λα θαζη-
ζηνχλ αληηθεηκεληθά αδχλαην ην ινγηζηηθφ έιεγρν ησλ θνξνινγηθψλ ππν-
ρξεψζεσλ εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν ηειεπηαί-
σλ εδαθίσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ γηα ηηο πξάμεηο ή πα-
ξαιείςεηο ησλ πεξηπηψζεσλ ζη’ θαη ζ’ ηεο παξαγξάθνπ απηήο.  

Γελ ινγίδνληαη σο αλεπάξθεηα ή σο αλαθξίβεηα: α) ε θαηαρψξηζε 
εζφδνπ ή εμφδνπ ζε ρξήζε άιιε απφ εθείλε πνπ αθνξά, β) νη πξάμεηο 
ηεο πεξίπησζεο ε’ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, φηαλ απφ απηέο δελ κεηψλε-
ηαη ην θνξνινγηθφ απνηέιεζκα, γ) ε απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ κε δηα-
θνξεηηθφ ηξφπν απφ απηφλ πνπ νξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξά-
θσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ παξφληνο Κψδηθα, κε ηελ πξνυπφζεζε 
φηη είλαη δπλαηή ζην ρξφλν πνπ ζα δεηεζεί απφ ην θνξνινγηθφ έιεγρν ε 
ζχληαμε θαηάζηαζεο απνηίκεζεο απηψλ κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη απφ 
ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο.

(8)
 

5.
(9)

 Ζ απφξξηςε ησλ βηβιίσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ησλ επηηεδεπκα-
ηηψλ πνπ ειέγρνληαη απφ ην Γηαπεξηθεξεηαθφ Διεγθηηθφ Κέληξν (Γ.Δ.Κ.) 
Αζελψλ ή Θεζζαινλίθεο

(10)
, ζηα νπνία δηαπηζηψζεθαλ πξάμεηο ή παξα-

ιείςεηο νη νπνίεο θαηά ηελ θξίζε ηεο ειεγθηηθήο αξρήο ζπληζηνχλ αλε-
πάξθεηεο ή αλαθξίβεηεο, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ην άξζξν απηφ 
κπνξεί λα θξηζεί, κεηά απφ αίηεζε ηνπ επηηεδεπκαηία απφ πεληακειή ε-
πηηξνπή, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ θχιινπ ειέγρνπ ή ηεο πξάμεο. 
ηελ πεξίπησζε απηή ν πξντζηάκελνο ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνχ Διεγθηηθνχ 
Κέληξνπ (Γ.Δ.Κ.) Αζελψλ ή Θεζζαινλίθεο

(10)
 ππνρξενχηαη λα θνηλν-

πνηήζεη ζηνλ επηηεδεπκαηία ζεκείσκα κε ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ ειέγρνπ. 
Ο επηηεδεπκαηίαο δηθαηνχηαη, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλν-
πνίεζε ηνπ ζεκεηψκαηνο, λα δεηήζεη ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, ε νπνία 
απνθαίλεηαη εληφο δχν κελψλ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, αλ νη α-
λεπάξθεηεο ή αλαθξίβεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείσκα ζπλεπάγνληαη 
απφξξηςε ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαη εμσινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο 
θνξνινγεηέαο χιεο. Ζ Δπηηξνπή κπνξεί λα δηαηάζζεη ζπκπιεξσκαηηθφ 
έιεγρν γηα δηεπθξίληζε ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο δεηείηαη ε απφξξηςε 
ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. Ζ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο είλαη δεζκεπηηθή 
γηα ηνλ πξντζηάκελν ηεο ειεγθηηθήο αξρήο. 

Ζ ελ ιφγσ Δπηηξνπή έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε 
ηνπ Τπνπξγνχ απνηεινχκελε απφ: 
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α) έλαλ ζχκβνπιν ή πάξεδξν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξά-

ηνπο σο πξφεδξν, πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ Τπνπξ-
γφ, 

β) έλαλ εθ ησλ πξντζηακέλσλ ησλ δηεπζχλζεσλ ηεο Γεληθήο Γηεχ-

ζπλζεο Φνξνινγίαο, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ θαη αλαπιεξψλεηαη 
απφ ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ, 

γ) έλαλ εθ ησλ πξντζηακέλσλ ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Γεληθήο Γηεχ-

ζπλζεο Διέγρσλ, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ θαη αλαπιεξψλεηαη 
απφ ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ, 

δ) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, πνπ 
πξνηείλεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ απηφ, 

ε) έλαλ εθπξφζσπν ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιά-
δαο, πνπ πξνηείλεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ απηή. 

Υξέε γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο εθηειεί θνξνηερληθφο ππάιιεινο 
ΠΔ θαηεγνξίαο πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ Πξφεδξν. 

Δηζεγεηήο γηα θάζε ππφζεζε νξίδεηαη ππάιιεινο ηνπ Γηαπεξηθε-
ξεηαθνχ Διεγθηηθνχ Κέληξνπ (Γ.Δ.Κ.) Αζελψλ ή Θεζζαινλίθεο

(10)
 πνπ 

πξνηείλεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξρήο απηήο. 
Γηα ηε ζπγθξφηεζε, απαξηία, πιεηνςεθία θαη ιεηηνπξγία ηεο επη-

ηξνπήο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οη-
θνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ γηα ηα ζπιινγηθά φξγαλα. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ νξίδεηαη ε 
απνδεκίσζε ηνπ Πξνέδξνπ, ησλ κειψλ θαη ηνπ γξακκαηέα ηεο Δπηηξν-
πήο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 

6.
(11)

 Σα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο θξίλνληαη αλα-
θξηβή φηαλ ν επηηεδεπκαηίαο δελ θαηαρσξεί ή θαηαρσξεί αλαθξηβψο ζε 
απηά αγνξέο πνπ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη δελ έρεη εθδνζεί θνξν-
ινγηθφ ζηνηρείν ή δελ εθδίδεη ή εθδίδεη αλαθξηβή ή εηθνληθά ή πιαζηά σο 
πξνο ηελ πνζφηεηα ή ηελ αμία ή σο πξνο ηνλ αληηζπκβαιιφκελν θνξν-
ινγηθά ζηνηρεία δηαθίλεζεο θαη αμίαο ή ιακβάλεη αλαθξηβή ή εηθνληθά σο 
πξνο ηελ πνζφηεηα ή ηελ αμία ηέηνηα ζηνηρεία, εκθαλίδεη αζξνηζηηθά ιά-
ζε.  

Οη δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ ζη’, δ’ θαη ζ’ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ 
ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη ησλ δχν ηειεπηαί-
σλ εδαθίσλ ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα 
ηνπο ηεξνχληεο βηβιίν αγνξψλ. 

7.
(12)

 Γελ επεξεάδεηαη ην θχξνο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ γηα πξά-
μεηο ή παξαιείςεηο ησλ παξαγξάθσλ 3, 4 θαη 6 γηα ζπλνιηθά νηθνλνκηθά 
κεγέζε κέρξη ηα φξηα ησλ πνζνζηψλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ θαη ησλ αμηψλ 
πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ, σο εμήο: 

α)
(13)

 Πνζνζηφ ηξία ηνηο εθαηφ (3%) θαη γηα αμία κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 
ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξψ γηα αθαζάξηζηα έζνδα κέρξη θαη έλα εθα-
ηνκκχξην πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (1.500.000) επξψ. 
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β)
(13)

 Πνζνζηφ δχν ηνηο εθαηφ (2%) θαη γηα αμία κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 

δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (200.000) επξψ γηα αθαζάξηζηα έζνδα άλσ ηνπ ελφο 
εθαηνκκπξίνπ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (1.500.000) επξψ. 

Καη’ εμαίξεζε ηα νξηδφκελα φξηα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ 
εδαθίνπ δελ εθαξκφδνληαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο: 

α) Με έθδνζεο ή αλαθξηβνχο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, 
ηνπιάρηζηνλ γηα δχν (2) ζπλαιιαγέο, ζηελ ίδηα ρξήζε, πνπ δηαπηζηψλν-
ληαη απφ δηαθνξεηηθνχο ειέγρνπο. 

β) Με έθδνζεο ή αλαθξηβνχο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, 
ηνπιάρηζηνλ γηα ηξεηο (3) ζπλαιιαγέο ζηελ ίδηα ρξήζε, πνπ δηαπηζηψλν-
ληαη απφ ηνλ ίδην έιεγρν. 

γ) Με έθδνζεο ή αλαθξηβνχο έθδνζεο ελφο ζηνηρείνπ αμίαο άλσ 
ησλ 880 επξψ. 

δ)
(14)

 Δπί κε θαηαρψξηζεο ή αλαθξηβνχο θαηαρψξηζεο ζηα πξφζζε-

ηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ζπλαιιαγψλ γηα ηηο νπνίεο 
δελ έρνπλ εθδνζεί ηα ζηνηρεία εζφδσλ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ηα νξηδφ-
κελα ζηηο πεξηπηψζεηο α’, β’ θαη γ’ ηνπ εδαθίνπ απηνχ. 

ε) Υξήζε πιαζηψλ, εηθνληθψλ ή λνζεπκέλσλ ζηνηρείσλ αμίαο άλσ 
ησλ 880 επξψ γηα θάζε ζηνηρείν ή κηθξφηεξεο αμίαο εθφζνλ αζξνηζηηθά 
ιακβαλφκελα ζηελ ίδηα ρξήζε μεπεξλνχλ ην φξην απηφ. 

8.
(15)

 Δηδηθά φηαλ ηα φξηα είλαη κεγαιχηεξα απφ απηά πνπ θαζνξίδν-
ληαη ζην πξψην εδάθην ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ή φηαλ εθαξκφ-
δνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ, ηφηε ην 
θχξνο ησλ βηβιίσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ θξίλεηαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ησλ 
παξαγξάθσλ 3, 4 θαη 6 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ηνπ Κψδηθα απηνχ. 

9.
(15)

 Οη λέεο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3, 4 θαη 6 φπνπ πξνβιέ-
πνπλ επηεηθέζηεξε κεηαρείξηζε, θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 
7 εθαξκφδνληαη θαη γηα ηηο ππνζέζεηο πνπ κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ πα-
ξφληνο λφκνπ δελ έρνπλ ειεγρζεί, θαζψο θαη γηα εθείλεο πνπ έρνπλ ειεγ-
ρζεί θαη δελ έρνπλ πεξαησζεί νξηζηηθά κε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθν-
ξάο ή εθθξεκεί ε ζπδήηεζε πξνζθπγήο ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθα-
ζηεξίσλ θαη ηνπ ηΔ. Γηα ηηο ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ ησλ δη-
θαζηεξίσλ απηψλ, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ κε αίηεζή ηνπο, πνπ ππν-
βάιιεηαη ζηνλ αξκφδην πξντζηάκελν ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζί-
αο εληφο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηε δεκνζί-
επζε ηνπ παξφληνο λα δεηήζνπλ ηε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο, 
αθνινπζνχκελεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ λ.δ. 4600/1966 (ΦΔΚ 242 Α’). 

Αλ δελ επηηεπρζεί ε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο, νη ππνζέζεηο 
απηέο θξίλνληαη κε βάζε ηηο πξντζρχζαζεο δηαηάμεηο. 
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ΜΔΤΑΒΑΤΙΚΔΣ ΓΙΑΤΑΞΔΙΣ 
 
Ν. 3522/2006 (ΦΔΚ 276 Α’/22.12.2006), άρζρο 35§1. 
«Οη δηαηάμεηο ηωλ παξαγξάθωλ 5 έωο θαη 8 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ παξό-

ληνο λόκνπ, αλ πξνβιέπνπλ επηεηθέζηεξε κεηαρείξηζε, εθαξκόδνληαη θαη γηα 
ηηο ππνζέζεηο πνπ κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο λόκνπ δελ έρνπλ ειεγ-
ρζεί. 

Οκνίωο εθαξκόδνληαη θαη γηα ππνζέζεηο πνπ έρνπλ ειεγρζεί θαη δελ 
έρνπλ πεξαηωζεί νξηζηηθά κε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο ή δελ έρεη πα-
ξέιζεη ε πξνζεζκία άζθεζεο έλδηθνπ βνεζήκαηνο ή έλδηθνπ κέζνπ ή εθθξε-
κεί ζπδήηεζε ηωλ ππνζέζεωλ απηώλ ελώπηνλ ηωλ δηνηθεηηθώλ δηθαζηεξίωλ 
θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο. Γηα ηηο ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνύλ ελώ-
πηνλ ηωλ δηθαζηεξίωλ απηώλ νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ κε αίηεζή ηνπο, πνπ 
ππνβάιιεηαη ζηνλ αξκόδην πξνϊζηάκελν ηεο δεκόζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζί-
αο εληόο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο εμήληα (60) εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε 
ηνπ παξόληνο, λα δεηήζνπλ ηε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο, αθνινπζνύ-
κελεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ λ.δ. 4600/1966 (ΦΕΚ 242 Α’). Σηελ πεξίπηωζε 
πνπ δελ επηηεπρζεί δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο, νη ππνζέζεηο ηωλ δύν 
πξνεγνύκελωλ εδαθίωλ θξίλνληαη κε βάζε ηηο πξνϊζρύζαζεο δηαηάμεηο.» 

 
Ν. 3296/2004 (ΦΔΚ 253 Α’/14.12.2004), άρζρο 20§21. 
«Οη λέεο δηαηάμεηο ηωλ παξαγξάθωλ 3, 4 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 30 όπνπ 

πξνβιέπνπλ επηεηθέζηεξε κεηαρείξηζε, εθαξκόδνληαη θαη γηα ηηο ππνζέζεηο 
πνπ κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο λόκνπ δελ έρνπλ ειεγρζεί, θαζώο θαη 
γηα εθείλεο πνπ έρνπλ ειεγρζεί θαη δελ έρνπλ πεξαηωζεί νξηζηηθά κε δηνηθεηη-
θή επίιπζε ηεο δηαθνξάο ή δελ έρεη παξέιζεη πξνζεζκία αζθήζεωο έλδηθνπ 
βνεζήκαηνο ή έλδηθνπ κέζνπ ή εθθξεκεί ζπδήηεζε θαηά ηωλ ππνζέζεωλ απ-
ηώλ ελώπηνλ ηωλ δηνηθεηηθώλ δηθαζηεξίωλ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξα-
ηείαο. Γηα ηηο ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνύλ ελώπηνλ ηωλ δηθαζηεξίωλ απηώλ, νη 
ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ κε αίηεζή ηνπο, πνπ ππνβάιιεηαη ζηνλ αξκόδην 
πξνϊζηάκελν ηεο δεκόζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο εληόο αλαηξεπηηθήο πξν-
ζεζκίαο εμήληα (60) εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο λα δεηήζνπλ 
ηε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο, αθνινπζνύκελεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 
Ν.Δ. 4600/1966 (ΦΕΚ 242 Α’). Αλ δελ επηηεπρζεί ε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο 
δηαθνξάο, ζηελ πεξίπηωζε απηή νη ππνζέζεηο απηέο θξίλνληαη κε βάζε ηηο 
πξνϊζρύζαζεο δηαηάμεηο.» 
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(1) Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 30 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 7§1 ηνπ λ. 3052/2002 θαη 

ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθαηα-

ζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«3. Σα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο θξίλνληαη αλεπαξθή φηαλ ν ππφρξενο δηα-

δεπθηηθά ή αζξνηζηηθά: 

α)
(α)

 Γελ ηεξεί ην ή ηα εκεξνιφγηα φπνπ θαηαρσξνχληαη πξσηνγελψο νη ζπλαιιαγέο, ή δελ 
ηεξεί ή δελ δηαθπιάζζεη ην γεληθφ θαζνιηθφ, ην βηβιίν απνζήθεο, ην βηβιίν παξαγσγήο – θνζην-
ινγίνπ, ην βηβιίν ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ην βηβιίν απνγξαθψλ, θαζψο θαη ηα πξφζζεηα βη-

βιία πνπ νξίδνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κψδηθα απηνχ,
(β)

 
β)

(γ)
 ηεξεί ή εθδίδεη ή δηαθπιάζζεη ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ Κψδηθα απηνχ θαηά ηξφπν πνπ 

αληηβαίλεη ηηο δηαηάμεηο απηνχ ή ηεξεί βηβιία θαηεγνξίαο θαηψηεξεο εθείλεο ζηελ νπνία εληάζζε-

ηαη, 
γ)

(γ)
 εθφζνλ ρξεζηκνπνηεί κεραλνγξαθηθά κέζα ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ θαη έθδνζεο ησλ ζηνη-

ρείσλ δελ ηεξεί ή δελ δηαθπιάζζεη, εθηφο απφ ηα νξηδφκελα ζηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο α, β, γ, 

ηα κεληαία ηζνδχγηα ηνπ γεληθνχ θαζνιηθνχ ή ηηο κεληαίεο θαηαζηάζεηο ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο, δελ 
παξαδίδεη ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ην εγρεηξίδην νδεγηψλ ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ή ην εγρεηξίδην 
νδεγηψλ πνπ παξαδίδεη δελ πεξηέρεη ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ρξήζεο θαη ησλ 

εθαξκνγψλ. 
Οη πξάμεηο ή νη παξαηππίεο ή νη παξαιείςεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο ηφηε κφλν ζπληζηνχλ 

αλεπάξθεηα, φηαλ δελ νθείινληαη ζε παξαδξνκή ή ζπγγλσζηή πιάλε ή φηαλ θαζηζηνχλ αληηθεη-

κεληθά αδχλαην θαη φρη απιψο δπζρεξή ην ινγηζηηθφ έιεγρν ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ. 
Γελ ζπληζηνχλ αληηθεηκεληθή αδπλακία ειέγρνπ νη πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε δηαπηζησ-
ζείζεο πιεκκέιεηεο ζηα ηεξεζέληα βηβιία θαη ζηνηρεία φηαλ θαιχπηνληαη απφ θαηαζηάζεηο ή 

ειεθηξνκαγλεηηθά κέζα ή άιια αλαιπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία παξέρνληαη ζην θνξνινγηθφ έιεγρν 
ζηελ πξνζεζκία πνπ ηάζζεηαη απφ απηφλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πξνθχπηνπλ κε ζαθήλεηα ηα 
δεδνκέλα, ψζηε λα είλαη δπλαηέο νη ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο θαη επαιεζεχνληαη απηά απφ ηα 
βηβιία θαη ζηνηρεία. Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηηο ππνζέζεηο 

πνπ κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ έρνπλ ειερζεί ή εθφζνλ έρνπλ ειερζεί δελ 
έρνπλ εθδνζεί θχιια ειέγρνπ

(δ)
 

Ζ αλεπάξθεηα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε αδπλακία δηελέξγεηαο ζπγθεθξηκέλσλ ειεγθηηθψλ ε-

παιεζεχζεσλ γηα νηθνλνκηθά κεγέζε κεγάιεο έθηαζεο ζε ζρέζε κε ηα κεγέζε ησλ βηβιίσλ θαη 
ζηνηρείσλ θαη λα είλαη αηηηνινγεκέλε.» 

(α)
 Ζ πεξίπησζε α’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 30 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 17§1 ηνπ 

π.δ. 134/1996 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ ίδηνπ π.δ. απφ 4.6.1996. Ζ πεξίπησζε 
πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«α. Γελ ηεξεί ή δελ δηαθπιάζζεη ην ή ηα εκεξνιφγηα, φπνπ θαηαρσξνχληαη πξσηνγελψο νη 

ζπλαιιαγέο, ην γεληθφ θαζνιηθφ, ην βηβιίν απνζήθεο, ην βηβιίν παξαγσγήο-θνζηνινγίνπ, ην 
βηβιίν ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ην βηβιίν απνγξαθψλ, θαζψο θαη ηα πξφζζεηα βηβιία πνπ νξί-
δνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κψδηθα απηνχ» 

Πξνεγνχκελα ε πεξίπησζε απηή είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 43§23 ηνπ λ. 2214/1994 
θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.1995. Ζ πεξίπησζε πνπ αληηθα-
ηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«α) δελ ηεξεί ή δελ δηαθπιάζζεη ην ή ηα εκεξνιφγηα, φπνπ θαηαρσξνχληαη πξσηνγελψο νη 
ζπλαιιαγέο, ην γεληθφ θαζνιηθφ, ην βηβιίν απνζήθεο, ην βηβιίν απνγξαθψλ, θαζψο θαη ηα πξφ-
ζζεηα βηβιία πνπ νξίδνληαη απφ ην άξζξν 10 ηνπ Κψδηθα απηνχ,» 

(β)
 ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 30 ε ηειεία έγηλε θφκκα κε ην 

άξζξν 9§32 ηνπ λ. 2753/1999 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 
17.11.1999. 

(γ)
 Ζ πεξίπησζε β’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 30 θαηαξγήζεθε θαη νη πεξηπηψζεηο γ’ θαη 

δ’ αλαξηζκήζεθαλ ζε β’ θαη γ’ αληηζηνίρσο κε ην άξζξν 17§2 ηνπ π.δ. 134/1996 θαη ίζρπζαλ 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ ίδηνπ π.δ. απφ 4.6.1996. Ζ πεξίπησζε πνπ θαηαξγήζεθε είρε σο 

εμήο: 
«β) δελ δηαθπιάζζεη ηα ζπλνδεπηηθά ζηνηρεία αγαζψλ, θαζψο θαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ 

Κψδηθα απηφ παξαζηαηηθά, κε ηα νπνία ελεξγνχληαη νη πξσηνγελείο εγγξαθέο ζηα εκεξνιφγηα,»  
(δ)

 Σα ηξίην θαη ηέηαξην εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 30 πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 
9§33 ηνπ λ. 2753/1999 θαη ίζρπζαλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. 



Κωδηθοποίεζε π.δ/ηος 186/1992                                                   Άρζρο 30 

 147 

                                                                                                              
(2) Ζ πεξίπησζε α’ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 30 αληηθαηαζηάζεθε 

κε ην άξζξν 31§4 ηνπ λ. 3522/2006, ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 

22.12.2006 θαη θαηαιακβάλεη δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή 
θαη κεηά. Ζ πεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«α) δελ ηεξεί θαηά πεξίπησζε ην ηζνδχγην γεληθνχ - αλαιπηηθψλ θαζνιηθψλ ή ηε κεληαία θα-

ηάζηαζε ηνπ βηβιίνπ εζφδσλ - εμφδσλ, δελ ηεξεί ηα εκεξνιφγηα ή ην βηβιίν εζφδσλ - εμφδσλ ή 
δελ δηαθπιάζζεη ηα αζεψξεηα εκεξνιφγηα ή ην αζεψξεην βηβιίν εζφδσλ - εμφδσλ, δελ ηεξεί ή 
δελ δηαθπιάζζεη

(α)
 ην βηβιίν απνζήθεο, ην βηβιίν παξαγσγήο - θνζηνινγίνπ, ην βηβιίν ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, ην βηβιίν απνγξαθψλ, θαζψο θαη ηα πξφζζεηα βηβιία πνπ νξίδνληαη απφ ηελ 
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κψδηθα απηνχ κε εμαίξεζε ην βηβιίν πνπ ηεξείηαη απφ ηα 
πξφζσπα ηνπ δεχηεξνπ εδάθηνπ ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ,» 

(α)
 ηελ πεξίπησζε α’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 30 ε θξάζε «δελ ηεξεί ή δελ δηαθπ-

ιάζζεη» πξηλ απφ ηε θξάζε «ην βηβιίν απνζήθεο» ηέζεθε κε ην άξζξν 19§21 ηνπ λ. 3091/2002 
θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 24.12.2002. 

(3) Ζ πεξίπησζε ε’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 30 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 12§8 ηνπ λ. 
3301/2004 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 23.12.2004. 

(4) Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 30 θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 45 ηνπ λ. 

3427/2005 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 53 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2006. Σν εδάθην πνπ 
θαηαξγήζεθε είρε σο εμήο: 

«Σα βηβιία ηνπ επηηεδεπκαηία δελ θξίλνληαη σο αλεπαξθή αλ γηα ιφγνπο απνδεδεηγκέλεο α-

λσηέξαο βίαο νθεηινκέλεο ζε ζεηζκφ, ππξθαγηά ή ζενκελία ππάξρεη θαηαζηξνθή ή απψιεηα 
απηψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο επαλαδεκηνπξγίαο ηνπο κε θάζε πξφζθνξν κέζν θαη ζε ρξφλν 
ηνλ νπνίν ζα θαζνξίζεη ν πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, θαζψο 

θαη ηεο ππνβνιήο γλσζηνπνίεζεο ηεο απψιεηαο απηψλ κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα.» 
Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 30 είρε πξνζηεζεί κε ην άξζξν 20§13 ηνπ 

λ. 3296/2004 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 14.12.2004. 
(5) Σν ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 30 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 20§14 

ηνπ λ. 3296/2004 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 14.12.2004. Σν εδά-
θην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Γελ ζπληζηνχλ αληηθεηκεληθή αδπλακία ειέγρνπ νη πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε δηαπη-

ζησζείζεο πιεκκέιεηεο ζηα ηεξεζέληα βηβιία θαη ζηνηρεία φηαλ θαιχπηνληαη απφ θαηαζηάζεηο ή 
ειεθηξνκαγλεηηθά κέζα ή άιια αλαιπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία παξέρνληαη ζην θνξνινγηθφ έιεγρν 
ζηελ πξνζεζκία πνπ ηάζζεηαη απφ απηφλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πξνθχπηνπλ κε ζαθήλεηα ηα 

δεδνκέλα, ψζηε λα είλαη δπλαηέο νη ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο θαη επαιεζεχνληαη απηά απφ ηα 
βηβιία θαη ζηνηρεία.» 

(6) Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 30 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 7§2 ηνπ λ. 3052/2002 θαη 

ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθαηα-
ζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«4. Σα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο θξίλνληαη αλαθξηβή φηαλ ν ππφρξενο δηαδεπ-

ηηθά ή αζξνηζηηθά: 
α) δελ εκθαλίδεη ζηα βηβιία ηνπ έζνδα ή έμνδα ή εκθαλίδεη απηά αλαθξηβψο, 
β) δελ απνγξάθεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή απνγξάθεη απηά αλαθξηβψο, 

γ) δελ εθδίδεη ή εθδίδεη αλαθξηβή ή εηθνληθά ή πιαζηά σο πξνο ηελ πνζφηεηα ή ηελ αμία ή ηνλ 
αληηζπκβαιιφκελν θνξνινγηθά ζηνηρεία δηαθίλεζεο ή αμίαο, ε ιακβάλεη αλαθξηβή ή εηθνληθά 
ηέηνηα ζηνηρεία. 

δ.
(α)

 Γελ εκθαλίδεη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζήο ηνπ. 
ε.

(α)
 Γελ ηεξεί ή δελ δηαθπιάζζεη ηα πξφζζεηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ 

παξφληνο Κψδηθα θαη ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ.2065/1992 

ζη’
(β)

 δελ δηαθπιάζζεη ή δελ επηδεηθλχεη ζηνλ ηαθηηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν, εληφο ηαθηνχ επιφ-
γνπ ρξφλνπ, πνπ νξίδεηαη κε ζεκείσκα ηεο αξκφδηαο ΓΟΤ, ηα εκεξνιφγηα φπνπ θαηαρσξνχληαη 
πξσηνγελψο νη ζπλαιιαγέο, ηα ζπλνδεπηηθά ζηνηρεία ησλ αγαζψλ, θαζψο θαη ηα πξνβιεπφκελα 

απφ ηνλ Κψδηθα απηφ παξαζηαηηθά, κε ηα νπνία ελεξγνχληαη νη πξσηνγελείο εγγξαθέο ζηα εκε-
ξνιφγηα, αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ζηηο νπνίεο απηά αθνξνχλ

(γ)
. Γελ εκπίπηεη 

ζηελ πεξίπησζε απηή ε κε δηαθχιαμε θαη επίδεημε, ε νπνία νθείιεηαη ζε ιφγνπο απνδεδεηγκέ-

λεο αλσηέξαο βίαο, εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 
3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 
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Οη πξάμεηο ή νη παξαιείςεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, γηα λα ζπλεπάγνληαη εμσινγηζηηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ, πξέπεη λα είλαη κεγάιεο έθηαζεο ζε ζρέζε κε ηα νηθνλνκη-

θά κεγέζε ησλ βηβιίσλ, ψζηε λα ηα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ή λα νθείινληαη ζε πξφζεζε ηνπ 
ππφρξενπ γηα απφθξπςε θνξνινγεηέαο χιεο. 

Γε ινγίδεηαη σο αλαθξίβεηα ε ππεξηίκεζε ή ππνηίκεζε θαηά ηελ απνγξαθή ησλ εκπνξεχζη-

κσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ε θαηαρψξεζε εζφδνπ ή εμφδνπ ζε ρξήζε άιιε απφ 
εθείλε πνπ αθνξά.» 

(α)
 Οη πεξηπηψζεηο δ’ θαη ε’ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 30 πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 

43§24 ηνπ λ. 2214/1994 θαη ίζρπζαλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.1995. 
(β)

 Ζ πεξίπησζε ζη’ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 30 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 17§3 ηνπ 
π.δ. 134/1996 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ ίδηνπ π.δ. απφ 4.6.1996. 

(γ)
 ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο ζη’ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 30 ε 

ηειεία έγηλε θφκκα θαη πξνζηέζεθε ε θξάζε «αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ζηηο 
νπνίεο απηά αθνξνχλ.» κε ην άξζξν 15§7 ηνπ λ. 2579/1998 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 

32 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.2.1998. 
(7) Οη πεξηπηψζεηο β’, ε’ θαη ε’ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 30 αλη η-

θαηαζηάζεθαλ θαη ε πεξίπησζε ζ’ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 31§5 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχνπλ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ νη πεξηπηψζεηο β’, ε’ θαη ε’ απφ 22.12.2006 θαη ε λέα 
πεξίπησζε ζ’ απφ 22.12.2006 θαη θαηαιακβάλεη δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ 
ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά. Οη πεξηπηψζεηο πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ είραλ σο εμήο: 

«β) δελ απνγξάθεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή απνγξάθεη απηά αλαθξηβψο,» 
«ε) δελ ηεξεί ή δελ δηαθπιάζζεη ηα πξφζζεηα βηβιία ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 

1 ηνπ άξζξνπ 10 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ή δελ θαηαρσξεί ηηο ζπλαιιαγέο ή 

θαηαρσξεί ζ’ απηά αλαθξηβψο ηα ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην χςνο ηεο ζπλαιιαγήο,» 
«ε) εκθαλίδεη αζξνηζηηθά ιάζε φηαλ ηεξνχληαη βηβιία δεχηεξεο θαηεγνξίαο.» 
(8) Σα δχν ηειεπηαία εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 30 αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξ-

ζξν 31§6 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 

22.12.2006. Σα εδάθηα πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ είραλ σο εμήο: 
«Οη πξάμεηο ή νη παξαιείςεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, γηα λα ζπλεπάγνληαη εμσινγηζηηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ, πξέπεη λα είλαη κεγάιεο έθηαζεο ζε ζρέζε κε ηα νηθνλνκη-

θά κεγέζε ησλ βηβιίσλ, ψζηε λα ηα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά
(α)

 
Γε ινγίδεηαη σο αλαθξίβεηα ε ππεξηίκεζε ή ππνηίκεζε θαηά ηελ απνγξαθή ησλ εκπνξεχζη-

κσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ε θαηαρψξεζε εζφδνπ ή εμφδνπ ζε ρξήζε άιιε απφ 

εθείλε πνπ αθνξά.» 
(α)

 Ζ θξάζε «ή λα νθείινληαη ζε πξφζεζε ηνπ ππφρξενπ γηα απφθξπςε θνξνινγεηέαο χιεο.» 
ζην πξνηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 30 απαιείθζεθε κε ην άξζξν 20§15 

ηνπ λ. 3296/2004 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 14.12.2004. 
(9) Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 30 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 7§3 ηνπ λ. 3052/2002 θαη 

ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθαηα-

ζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«5. Ζ απφξξηςε ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ επηηεδεπκαηία ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο, ζηα ν-

πνία δηαπηζηψζεθαλ πξάμεηο ή παξαιείςεηο, νη νπνίεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξντζηάκελνπ ηεο 

Γ.Ο.Τ. ζπληζηνχλ αλεπάξθεηεο ή αλαθξίβεηεο, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ην άξζξν απηφ, 
κπνξεί λα θξηζεί, κεηά απφ αίηεζε ηνπ επηηεδεπκαηία, απφ ηξηκειή Δπηηξνπή, πξηλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηνπ θχιινπ ειέγρνπ ή ηεο πξάμεο. ηελ πεξίπησζε απηή ν πξντζηάκελνο Γ.Ο.Τ. 

ππνρξενχηαη λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ επηηεδεπκαηία ζεκείσκα κε ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ ειέγρνπ. Ο 
επηηεδεπκαηίαο δηθαηνχηαη, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζεκεηψκαηνο, λα 
δεηήζεη ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, ε νπνία απνθαίλεηαη εληφο κελφο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή 

ηεο, αλ νη αλεπάξθεηεο ή αλαθξίβεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείσκα ζπλεπάγνληαη απφξξηςε 
ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαη εμσινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο χιεο. Ζ Δπηηξνπή 
δχλαηαη λα δηαηάζζεη ζπκπιεξσκαηηθφ έιεγρν γηα δηεπθξίληζε ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο 

δεηείηαη ε απφξξηςε ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. Ζ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο είλαη δεζκεπηηθή γηα 
ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. 

ηελ έδξα θάζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο ζπληζηάηαη ηξηκειήο Δπηηξνπή, εθηφο ησλ Οηθν-

λνκηθψλ Δπηζεσξήζεσλ Αηηηθήο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζηηο νπνίεο ζπληζηάηαη απφ κία 
Δπηηξνπή γηα θάζε Τπνδηεχζπλζε απηψλ, γηα ηελ θξίζε ησλ Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ ησλ επηηε-
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δεπκαηηψλ αξκνδηφηεηάο ηεο, πνπ ειέγρζεθαλ απφ ηηο Γ.Ο.Τ. ή ηα Πεξηθεξεηαθά Διεγθηηθά Κέ-
ληξα, νη νπνίεο ζπγθξνηνχληαη απφ: 

α) Έλαλ Οηθνλνκηθφ Δπηζεσξεηή πνπ επνπηεχεη δεκφζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία (Γ.Ο.Τ.), ε 
νπνία εδξεχεη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο αληίζηνηρεο Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο ή ππνδηεχζπλζεο 
απηήο θαηά πεξίπησζε, σο πξφεδξν, πνπ πξνηείλεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ην Γεληθφ 

Γηεπζπληή Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο. 
β) Έλαλ Οηθνλνκηθφ Δπηζεσξεηή πνπ επνπηεχεη Γ.Ο.Τ., ε νπνία εδξεχεη κέζα ζηελ πεξηθέ-

ξεηα ηεο αληίζηνηρεο Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο ή ππνδηεχζπλζεο απηήο θαηά πεξίπησζε, πνπ 

πξνηείλεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο θαη 
γ) Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο πφιεο πνπ εδξεχεη 

ε Οηθνλνκηθή Δπηζεψξεζε, ν νπνίνο πξνηείλεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ απηφ.  

ηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζπληζηψληαη πέληε (5) ηξηκειείο Δπη-
ηξνπέο, γηα ηελ θξίζε ησλ Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ ησλ επηηεδεπκαηηψλ πνπ ειέγρζεθαλ απφ ην 
Δζληθφ Διεγθηηθφ Κέληξν (ΔΘ.Δ.Κ.), θαζεκία απφ ηηο νπνίεο ζπγθξνηείηαη απφ: 

α) Έλαλ εθ ησλ πξντζηακέλσλ ησλ Γηεπζχλζεσλ Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, Διέγρνπ, Βηβιί-
σλ θαη ηνηρείσλ, Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θαη Σειψλ θαη Δηδηθψλ Φνξνινγηψλ, ηεο Κεληξη-
θήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, πνπ νξίδεηαη σο πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο κε ηελ 

απφθαζε νξηζκνχ ησλ κειψλ απηήο απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη αλαπιεξψλεηαη απφ ην λφκηκν 
αλαπιεξσηή ηνπ. 

β) Έλαλ Οηθνλνκηθφ Δπηζεσξεηή πνπ πξνηείλεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ην Γεληθφ Γη-

επζπληή Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο θαη 
γ) Έλαλ θνηλφ εθπξφζσπν ησλ Δκπνξηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δπηκειεηεξίσλ Αζήλαο θαη 

Πεηξαηά πνπ πξνηείλεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ απηά. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο απηψλ, ν 

εθπξφζσπνο νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. 
Ζ θαηά ηφπν αξκνδηφηεηα ησλ παξαπάλσ επηηξνπψλ νξίδεηαη κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ.
(Α)

 
Υξέε γξακκαηέα θάζε Δπηηξνπήο εθηειεί θνξνηερληθφο ππάιιεινο ΠΔ θαηεγνξίαο πνπ νξίδε-

ηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ Πξφεδξν.
(Β)

 
Γηα ηε ζπγθξφηεζε, απαξηία, πιεηνςεθία θαη ιεηηνπξγία γεληθά ησλ Δπηηξνπψλ εθαξκφδνληαη 

νη δηαηάμεηο ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ηα ζπιινγηθά φξγαλα. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ νξίδνληαη ηα ηεο απνδεκίσζεο ηνπ Πξνέδξνπ, ησλ 
κειψλ θαη ηνπ γξακκαηέα ησλ Δπηηξνπψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.» 

(Α)
 Σα έθην, έβδνκν, φγδνν θαη έλαην εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 30 αληηθαηαζηά-

ζεθαλ κε ην άξζξν 32§1 ηνπ λ. 2648/1998 θαη ίζρπζαλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 48 ηνπ ίδηνπ λφ-
κνπ απφ 22.10.1998. Σα εδάθηα πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ είραλ σο εμήο: 

«ηελ έδξα θάζε Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο ζπληζηάηαη ηξηκειήο 

Δπηηξνπή ή πξνθεηκέλνπ γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο Αηηηθήο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, 
κία Δπηηξνπή γηα θάζε Τπνδηεχζπλζε απηψλ, πνπ ζα θξίλεη ππνζέζεηο αξκνδηφηεηαο πνπ επν-
πηεχεη, απνηεινχκελε απφ: 

α) Έλαλ Οηθνλνκηθφ Δπηζεσξεηή πνπ επνπηεχεη Γ.Ο.Τ. ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ ίδηα πεξηθέ-
ξεηα δηνηθήζεσο, σο πξφεδξν, πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή 
Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο. 

β) Έλαλ Οηθνλνκηθφ Δπηζεσξεηή πνπ επνπηεχεη Γ.Ο.Τ., ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ ίδηα πεξηθέ-
ξεηα δηνηθήζεσο, πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθήο 
Δπηζεψξεζεο,  

γ) Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο πφιεο πνπ εδξεχεη 
ε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο, πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ απηφ. 

Δηδηθά γηα ηελ θξίζε ησλ Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ ησλ επηηεδεπκαηηψλ ησλ Ννκαξρηψλ Αζελψλ, 

Πεηξαηά, Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Αηηηθήο, κε αθαζάξηζηα έζνδα άλσ ηνπ πνζνχ πνπ νξίδεηαη κε 
ηελ ππνπεξίπησζε γ1  ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2343/1995 (ΦΔΚ 211 Β’), ζπλη-
ζηψληαη ηξεηο ηξηκειείο επηηξνπέο. 

ηηο επηηξνπέο απηέο κεηέρνπλ σο πξφεδξνη νη Πξντζηάκελνη ησλ Γηεπζχλζεσλ Φνξνινγίαο 
Δηζνδήκαηνο, Διέγρσλ θαη Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ, πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε θάζε επηηξνπή κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, 

αλαπιεξνχκελνη απφ ηνπο λφκηκνπο αλαπιεξσηέο ηνπο.» 
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Πξνεγνχκελα, ηα έθην, έβδνκν, φγδνν θαη έλαην εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 30 

είραλ αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 15§8 ηνπ λ. 2579/1998 θαη ίζρπζαλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 

ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.2.1998. Σα εδάθηα πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ είραλ σο εμήο: 
«ηελ έδξα θάζε Γηεχζπλζεο Δπηζεψξεζεο θαη πληνληζκνχ Γ.Ο.Τ. ζπληζηάηαη ηξηκειήο επη-

ηξνπή απνηεινχκελε απφ: α) ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Δπηζεψξεζεο θαη πληνληζκνχ 

Γ.Ο.Τ. σο πξφεδξν, αλαπιεξνχκελν απφ ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ, β) έλαλ Δπηζεσξεηή 
Γεκφζησλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ επνπηεχεη Γ.Ο.Τ., ε νπνία βξίζθεηαη κέζα ζηελ ίδηα 
πεξηθέξεηα δηνηθήζεσο ή απφ ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ θαη γ) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Δκπνξη-

θνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο πφιεο φπνπ εδξεχεη ε Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο θαη 
πληνληζκνχ Γ.Ο.Τ., πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ απηφ

(α)
 

ηηο πεξηπηψζεηο α’ θαη β’, φηαλ ππάξρεη αδπλακία ζπγθξφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ιφγσ έιιεη-

ςεο Δπηζεσξεηψλ ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο Δπηζεψξεζεο θαη πληνληζκνχ Γ.Ο.Τ., κπνξεί κε 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, λα νξίδεηαη Πξφεδξνο θαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο κε ηνπο 
αλαπιεξσηέο απηψλ, επηζεσξεηήο απφ φκνξε ή άιιε Ννκαξρία

(β)
 

Δηδηθά, ζην λνκφ Αηηηθήο ζπληζηψληαη ηξεηο ηξηκειείο Δπηηξνπέο κε έδξα ηε Γηεχζπλζε Δπη-
ζεψξεζεο θαη πληνληζκνχ Γ.Ο.Τ. ησλ Ννκαξρηψλ Αζελψλ, Πεηξαηά, Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο 
Αηηηθήο. ηηο Δπηηξνπέο απηέο κεηέρνπλ σο Πξφεδξνη νη Πξντζηάκελνη ησλ Γηεπζχλζεσλ Φνξν-

ινγίαο Δηζνδήκαηνο, Διέγρσλ θαη Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξ-
γείνπ Οηθνλνκηθψλ, πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε θάζε Δπηηξνπή κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλν-
κηθψλ, αλαπιεξνχκελνη απφ ηνπο λφκηκνπο αλαπιεξσηέο ηνπο.»

 

(α)
 Σν πέκπην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 30 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 43§25 

ηνπ λ. 2214/1994 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 11.5.1994. Σν εδά-
θην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«ηελ έδξα θάζε Γηεχζπλζεο Δπηζεψξεζεο θαη πληνληζκνχ Γ.Ο.Τ. ζπληζηάηαη ηξηκειήο επη-
ηξνπή απνηεινχκελε απφ: α) ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Δπηζεψξεζεο θαη πληνληζκνχ 
Γ.Ο.Τ. σο πξφεδξν, αλαπιεξνχκελν απφ ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ, β) έλα νξθσηφ ινγηζηή 
ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (.Ο.Λ.), πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ ησλ Οηθνλνκηθψλ κε 

ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ πίλαθα κε δψδεθα (12) νξθσηνχο ινγηζηέο πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ 
ην .Ο.Λ. θαη γ) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο πφιεο 
φπνπ εδξεχεη ε Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο θαη πληνληζκνχ Γ.Ο.Τ., πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιε-

ξσηή ηνπ απφ απηφ.» 
(β)

 Σν έβδνκν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 30 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 17§4 ηνπ 
π.δ. 134/1996 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 22§4 ηνπ ίδηνπ π.δ. απφ 4.6.1996. 

(Β)
 Σα όγδνν θαη έλαην εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 30 θαηαξγήζεθαλ κε ην άξζξν 

43§25 ηνπ λ. 2214/1994 θαη ίζρπζαλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 11.5.1994. 
Σα εδάθηα πνπ θαηαξγήζεθαλ είραλ σο εμήο: 

«Απφ ηνλ πίλαθα ησλ δψδεθα (12) νξθσηψλ ινγηζηψλ είλαη δπλαηφ λα νξηζζνχλ πεξηζζφηε-
ξνη ηνπ ελφο νξθσηνί ινγηζηέο θαη ν θαζέλαο λα ζπκκεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία Δπηηξν-
πέο. 

Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ είλαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή νξθσηνχ ινγηζηή ζε νξηζκέλεο ηξηκε-
ιείο Δπηηξνπέο, κεηά απφ γλσζηνπνίεζε ηνπ .Ο.Λ., αληί απηνχ, νξίδεηαη έλαο θαζεγεηήο ηεο 
ινγηζηηθήο ησλ Σ.Δ.Η. κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαη ζε πεξίπησζε 

πνπ θαη απηνχ ε ζπκκεηνρή δελ είλαη δπλαηή νξίδεηαη έλαο εθπξφζσπνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπη-
κειεηεξίνπ Διιάδαο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ απηφ.» 

(10) ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 30 ε θξάζε «Γηαπεξηθεξεηαθφ Διεγθηηθφ Κέληξν (Γ.Δ.Κ.) 

Αζελψλ ή Θεζζαινλίθεο» αληηθαηέζηεζε ηε θξάζε «Δζληθφ Διεγθηηθφ Κέληξν» θαη «ΔΘ.Δ.Κ.» 
κε ην άξζξν 20§16 ηνπ λ. 3296/2004 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 
14.12.2004. 

(11) Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 30 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 31§7 ηνπ λ. 3522/2006 
θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληη-
θαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«6.
(Α)

 Σα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο θξίλνληαη αλαθξηβή φηαλ ν επηηεδεπκαηί-

αο δελ θαηαρσξεί ή θαηαρσξεί αλαθξηβψο ζ’ απηά αγνξέο ή θαηαρσξεί αγνξέο πνπ δελ έρνπλ 
πξαγκαηνπνηεζεί θαη δελ έρεη εθδνζεί θνξνινγηθφ ζηνηρείν, ή δελ εθδίδεη ή εθδίδεη αλαθξηβή ή 

εηθνληθά ή πιαζηά σο πξνο ηελ πνζφηεηα ή ηελ αμία ή σο πξνο ηνλ αληηζπκβαιιφκελν θνξνιν-
γηθά ζηνηρεία δηαθίλεζεο θαη αμίαο ή ιακβάλεη αλαθξηβή ή εηθνληθά σο πξνο ηελ πνζφηεηα ή ηελ 
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αμία ηέηνηα ζηνηρεία, εκθαλίδεη αζξνηζηηθά ιάζε, εθφζνλ νη πξάμεηο ή παξαιείςεηο απηέο επε-
ξεάδνπλ ζεκαληηθά ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ βηβιίσλ ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία αλαθέξνληαη,

(Β)
. 

Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ’ θαη ηεο πεξίπησζεο ζη’ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ 
έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηνπο ηεξνχληεο βηβιίν αγνξψλ.» 

(Α)
 Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 30 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 7§4 ηνπ λ. 3052/2002 θαη 

ίζρπζε ζχκθσλα ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθαηαζηά-
ζεθε είρε σο εμήο: 

«6. Σα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο θξίλνληαη αλαθξηβή φηαλ ν επηηεδεπκαηίαο 

δελ θαηαρσξεί ή θαηαρσξεί αλαθξηβψο ζε απηά αγνξέο, δελ εθδίδεη ή εθδίδεη αλαθξηβή ή εηθνλη-
θά ή πιαζηά σο πξνο ηελ πνζφηεηα ή ηελ αμία ή σο πξνο ηνλ αληηζπκβαιιφκελν θνξνινγηθά 
ζηνηρεία δηαθίλεζεο θαη αμίαο ή ιακβάλεη αλαθξηβή ή εηθνληθά ηέηνηα ζηνηρεία, εκθαλίδεη αζξνη-

ζηηθά ιάζε, εθφζνλ νη πξάμεηο ή παξαιείςεηο απηέο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηα νηθνλνκηθά κεγέ-
ζε ησλ βηβιίσλ ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ή νθείινληαη ζε πξφζεζε ηνπ ππφρξενπ γηα 
απφθξπςε θνξνινγεηέαο χιεο.

(α)
 

Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ζη’ ηεο παξαγξάθνπ 4, ηζρχνπλ αλαιφγσο θαη γηα ηνπο ππφρξε-
νπο ηήξεζεο βηβιίσλ πξψηεο θαηεγνξίαο

(β)
» 

(α)
 Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 30 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 9§34 

ηνπ λ. 2753/1999 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. Σν 
εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«6. Σα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο θξίλνληαη αλαθξηβή φηαλ ν επηηεδεπκαηίαο 

δελ θαηαρσξεί ή θαηαρσξεί αλαθξηβψο ζ’ απηά αγνξέο, δελ εθδίδεη ή εθδίδεη αλαθξηβψο ηα θν-
ξνινγηθά ζηνηρεία, εκθαλίδεη αζξνηζηηθά ιάζε, εθφζνλ νη πξάμεηο ή νη παξαιείςεηο απηέο επε-
ξεάδνπλ ζεκαληηθά ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ βηβιίσλ ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ή 

νθείινληαη ζε πξφζεζε ηνπ ππφρξενπ γηα απφθξπςε θνξνινγεηέαο χιεο.» 
(β)

 Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 30 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 17§5 ηνπ 
π.δ. 134/1996 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ ίδηνπ π.δ. απφ 4.6.1996. 

(Β)
 Ζ θξάζε «ή λα νθείινληαη ζε πξφζεζε ηνπ ππφρξενπ γηα απφθξπςε θνξνινγεηέαο χιεο» 

ζην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 30 απαιείθζεθε κε ην άξζξν 20§17 ηνπ λ. 
3296/2004 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 14.12.2004. 

(12) Ζ παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 30 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 7§5 ηνπ λ. 3052/2002 θαη 

ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθαηα-
ζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«7. Σα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο θξίλνληαη αλαθξηβή φηαλ ν επηηεδεπκαηίαο 

δελ θαηαρσξεί ζ’ απηά ή θαηαρσξεί αλαθξηβψο έζνδα ή έμνδα, εκθαλίδεη αζξνηζηηθά ιάζε Γελ 
ηεξεί ή δελ δηαθπιάζζεη ηα πξφζζεηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο 
Κψδηθα θαη ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ. 2065/1992 (ΦΔΚ 113 Α’).

(α)
, δελ εθδίδεη ή 

εθδίδεη αλαθξηβή ή εηθνληθά ή πιαζηά σο πξνο ηελ πνζφηεηα ή ηελ αμία ή σο πξνο ηνλ αληηζπκ-
βαιιφκελν θνξνινγηθά ζηνηρεία δηαθίλεζεο ή αμίαο ή ιακβάλεη αλαθξηβή ή εηθνληθά ηέηνηα ζηνη-
ρεία, εθφζνλ νη πξάμεηο ή νη παξαιείςεηο απηέο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηα νηθνλνκηθά κεγέζε 

ησλ βηβιίσλ ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ή νθείινληαη ζε πξφζεζε ηνπ ππνρξένπ γηα 
απφθξπςε θνξνινγεηέαο χιεο. 

Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ζη’ ηεο παξαγξάθνπ 4, ηζρχνπλ αλαιφγσο θαη γηα ηνπο ππφρξε-

νπο ηήξεζεο βηβιίσλ δεχηεξεο θαηεγνξίαο
(β)

 
Αλεπαξθή θξίλνληαη ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο φηαλ ν επηηεδεπκαηίαο 

δελ ηεξεί ή δε δηαθπιάζζεη ηα βηβιία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφ ή δε δηαθπιάζζεη 

ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία αγνξψλ, εζφδσλ θαη εμφδσλ, ηεξεί ηα βηβιία θαη εθδίδεη ηα ζηνηρεία θαηά 
ηξφπν πνπ αληηβαίλεη ηηο δηαηάμεηο απηνχ, εθφζνλ νη παξαιείςεηο απηέο θαζηζηνχλ αδχλαηεο ηηο 
ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο. 

Οη δηαηάμεηο ησλ ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ εδαθίσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 30 ηζρχνπλ α-
λαιφγσο θαη γηα ηνπο ππφρξενπο ηήξεζεο βηβιίσλ δεχηεξεο θαηεγνξίαο.

(γ)
 

Δπίζεο, αλεπάξθεηα ππάξρεη θαη φηαλ ηεξνχληαη βηβιία θαηεγνξίαο θαηψηεξεο εθείλεο ζηελ 

νπνία εληάζζεηαη ν επηηεδεπκαηίαο.» 
(α)

 ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 30 ε θξάζε «Γελ ηεξεί ή δελ δηαθπιάζζεη ηα πξφζζεηα βη-
βιία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο Κψδηθα θαη ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξ-

ζξνπ 64 ηνπ λ. 2065/1992 (ΦΔΚ 113 Α’).» κεηά ηε θξάζε «αζξνηζηηθά ιάζε» πξνζηέζεθε κε ην 
άξζξν 43§27 ηνπ λ. 2214/1994 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 
1.1.1995. 
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(β)

 Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 30 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 17§6 ηνπ 
π.δ. 134/1996 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ ίδηνπ π.δ. απφ 4.6.1996. 

(γ)
 Σν ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 30 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 9§35 ηνπ λ. 

2753/1999 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. 
(13) Οη πεξηπηψζεηο α’ θαη β’ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 30, πνπ 

αληηθαηέζηεζαλ ηηο παιηέο πεξηπηψζεηο α’ έσο ε’, ηέζεθαλ κε ην άξζξν 31§8 ηνπ λ. 3522/2006 
θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Οη πεξηπηψζεηο πνπ 
αληηθαηαζηάζεθαλ είραλ σο εμήο: 

«α) Πνζνζηφ 3% θαη γηα αμία κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 3.500 επξψ, γηα αθαζάξηζηα έζνδα κέρξη 
θαη 150.000 επξψ. 

β) Πνζνζηφ 2% θαη γηα αμία κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 18.000 επξψ, γηα αθαζάξηζηα έζνδα απφ 

150.001 επξψ έσο θαη 1.500.000 επξψ. 
γ) Πνζνζηφ 1% θαη γηα αμία κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 45.000 επξψ, γηα αθαζάξηζηα έζνδα απφ 

1.500.001 επξψ έσο θαη 9.000.000 επξψ. 

δ) Πνζνζηφ 0,5% θαη γηα αμία κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 90.000 επξψ, γηα αθαζάξηζηα έζνδα απφ 
9.000.001 επξψ έσο θαη 30.000.000 επξψ. 

ε) Πνζνζηφ 0,3% γηα αμία κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 180.000 επξψ, γηα αθαζάξηζηα έζνδα άλσ ησλ 

30.000.000 επξψ.» 
(14) Ζ πεξίπησζε δ’ ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 30 αληηθαηαζηά-

ζεθε κε ην άξζξν 31§9 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ 

απφ 22.12.2006. Ζ πεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«δ) Δπί κε θαηαρψξεζεο ή αλαθξηβνχο θαηαρψξεζεο ζηα πξφζζεηα βηβιία ηνπ δεχηεξνπ ε-

δαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ησλ ζπλαιιαγψλ γηα ηηο ν-

πνίεο δελ έρνπλ εθδνζεί ηα ζηνηρεία εζφδσλ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ηα νξηδφκελα ζηηο πεξη-
πηψζεηο α’, β’ θαη γ’ ηνπ εδαθίνπ απηνχ.» 

(15) Οη παξάγξαθνη 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 30 πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 7§6 ηνπ λ. 3052/2002 
θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. 
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Άξζξν 31. 
Απόξξεην βηβιίωλ θαη ζηνηρείωλ. 

 
Υσξίο έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, θακία άιιε, πιελ ηνπ 

πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. θαη ησλ άιισλ ζπλαξκνδίσλ αξρψλ πνπ εμν-
κνηψλνληαη κε απηφλ, δεκφζηα αξρή ή λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαί-
νπ ή νξγαληζκφο δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη γλψζε ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρεί-
σλ πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφ, εθηφο εάλ απηφ επηηξέπεηαη απφ 
ζρεηηθή δηάηαμε Νφκνπ. 

Καη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη, ρσξίο έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκη-
θψλ, λα ιακβάλνπλ γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ βηβιίσλ θαη 
ζηνηρείσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφλ, νη Γεκφζηεο Αξρέο κφλν 
ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθχπηνπλ ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ δεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο, θαζψο θαη νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ην Ί-
δξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (Η.Κ.Α.) γηα δηεθδίθεζε πφξσλ, αζθαιη-
ζηηθψλ εηζθνξψλ ή άιισλ ελλφκσλ δηθαησκάησλ ηνπο.

(1)
 ε θακία φκσο 

πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ζηηο αξρέο απηέο λα αθαηξνχλ ή λα θαηά-
ζρνπλ ηα πην πάλσ βηβιία θαη ζηνηρεία. 
 

                                                
(1) Σν δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 31 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2§6 ηνπ λ. 2556/1997 θαη 

ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 24.12.1997. Σν εδάθην πνπ αληηθαηαζηά-
ζεθε είρε σο εμήο: 

«Καη' εμαίξεζε, επηηξέπεηαη, ρσξίο έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, λα ιακβάλνπλ γλψ-
ζε ηνπ ζρεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφ, 
νη Γεκφζηεο Αξρέο κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθχπηνπλ ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο θαη νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηα δηεθδίθεζε πφξσλ ή άιισλ ελλφ-
κσλ δηθαησκάησλ ηνπο.» 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ’. 
ΚΤΡΩΔΗ 

 
Άξζξν 32. 

Πξόζηηκα γεληθώλ παξαβάζεωλ. 

 
Άξζξν 33. 

Απηνηειείο παξαβάζεηο. 

 
Άξζξν 34. 

Δπηβνιή πξνζηίκνπ. 

 
ΖΜΔΗΩΖ: Σα άξζξα 32, 33 θαη 34 θαηαξγήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 2523/1997 (ΦΔΚ 179 Α’/11.9.1997) θαη ηζρχνπλ πιένλ 
νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5, 9 θαη 24 ηνπ ηδίνπ λφκνπ. 

 
Άξζξν 35. 

Γηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξώζεηο. 
 

1. Απηφο πνπ ιακβάλεη γλψζε επαγγεικαηηθνχ κπζηηθνχ απφ ηα 
θνξνινγηθά ζηνηρεία ή απφ ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ησλ ππφρξεσλ ή απφ 
νπνηαδήπνηε άιιε ππεξεζηαθή ελέξγεηά ηνπ, ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζή 
ηνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ππφθεηηαη ζηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηνλ Πνηληθφ Κψδηθα. 

2. Δπί Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ 
Γηθαίνπ, εθείλνο πνπ αξλείηαη λα δηεπθνιχλεη ην θνξνινγηθφ έιεγρν ή λα 
παξαδψζεη ή λα απνζηείιεη ηα ζηνηρεία θαη λα δψζεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα 
φζα νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα απηνχ ή παξέρεη ηα ζηνηρεία θαη ηηο 
πιεξνθνξίεο πιεκκειψο, δηψθεηαη πεηζαξρηθά κε αίηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
πξντζηακέλνπ Γ.Ο.Τ. 

3. Όπνπ απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πξνβιέπνληαη δηνηθεηηθέο ή πνη-
ληθέο θπξψζεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά, εθαξκφδνληαη παξάιιεια κε 
ηηο θπξψζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 32 θαη 33 ηνπ 
Κψδηθα απηνχ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Θ’ 
ΔΗΓΗΚΔ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ 

 
Άξζξν 36. 

Γηθαηώκαηα ηνπ πξνϊζηακέλνπ ηεο Γεκόζηαο 
Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο. 

 
1. Ο πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. θαη ν ππάιιεινο πνπ νξίδεηαη απφ 

απηφλ δηθαηνχηαη, νπνηαδήπνηε εξγάζηκε γηα ηνλ ππφρξεν ψξα, λα ιακ-
βάλεη γλψζε, λα ειέγρεη θαη λα ζεσξεί φια ηα βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ ν-
ξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφ ή άιινπο λφκνπο, θαζψο θαη απηά πνπ 
ηεξνχληαη πξναηξεηηθά απφ ηνλ ππφρξεν θαη λα ιακβάλεη γλψζε νπνηνπ-
δήπνηε άιινπ βηβιίνπ, εγγξάθνπ ή ζηνηρείνπ θαη θάζε πεξηνπζηαθνχ 
ζηνηρείνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ηνπ επηηεδεπ-
καηία ή ζην θαηάζηεκα θάζε άιινπ ππφρξενπ. 

Ο έιεγρνο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κψδη-
θα απηφ γίλεηαη ζηελ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ηνπ επηηεδεπκαηία ή 
ζηα γξαθεία ηεο Γ.Ο.Τ., πξνθεηκέλνπ γηα βηβιία πξψηεο θαη δεχηεξεο 
θαηεγνξίαο, κεηά απφ έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξντζηακέλνπ απηήο. 

2. Ο πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. ηεο έδξαο ηνπ επηηεδεπκαηία κπνξεί 

κε απφθαζή ηνπ: 
α)

(1)
 λα απαιιάζζεη κεηά ζχκθσλε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ Δπηζεσ-

ξεηή, απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπ πεξηφδνπ ή θαηά ηελ έληαμή 
ηνπ ζηε δεχηεξε θαηεγνξία βηβιίσλ: αα) ηνλ ππφρξεν απφ ηελ ηήξεζε 
βηβιίσλ δεχηεξεο θαηεγνξίαο θαη απφ ηελ έθδνζε ησλ απνδείμεσλ πα-
ξνρήο ππεξεζηψλ ή πψιεζεο αγαζψλ θαη αβ)ηνλ πσιεηή απνθιεηζηηθά 
ζε ππαίζξηα ζηαζεξά ζεκεία πψιεζεο αγαζψλ, φπσο θνπινπξηψλ, ςε-
κέλσλ θαιακπνθηψλ θαη θάζηαλσλ, 

β)
(2) 

λα εληάζζεη ηνλ επηηεδεπκαηία, πνπ απαιιάζζεηαη απφ ηελ ηή-
ξεζε βηβιίσλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 
Κψδηθα απηνχ, ζηε δεχηεξε θαηεγνξία, 

γ)
(3)

 λα νξίδεη θαηά ηξφπν δηάθνξν ηε ζεψξεζε θάζε βηβιίνπ ή 
ζηνηρείνπ ή θαη λα επηηξέπεη ηε κε ζεψξεζή ηνπο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
ηεξνχληαη ή εθδίδνληαη κε κεραλνγξαθηθφ ηξφπν, θαζψο θαη ζηηο πεξη-
πηψζεηο ζηνηρείσλ επί ησλ νπνίσλ αλαγξάθνληαη πξνεθηππσκέλα ηα 
δεδνκέλα ηεο ζπλαιιαγήο, κεηά ζχκθσλε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ επηζεσ-
ξεηή, 

δ) λα επηηξέπεη ζηελ θνηλνπξαμία επηηεδεπκαηηψλ, αληί γηα ηελ ηή-
ξεζε δηθψλ ηεο βηβιίσλ, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζε ηδηαί-
ηεξν ρψξν ή ζε ηδηαίηεξε ζεηξά ινγαξηαζκψλ ησλ βηβιίσλ πνπ πξνβιέ-
πνληαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφ θαη ηεξνχληαη απφ έλα κέινο ηεο, 

ε)
(4)

 λα επηηξέπεη ζηνλ επηηεδεπκαηία, πνπ ρξεζηκνπνηεί νρήκαηα η-
δησηηθήο ρξήζεο γηα ηε δηαθίλεζε θάζε είδνπο αγαζψλ ηνπ, ηελ ηήξεζε 
ζεσξεκέλνπ βηβιίνπ θηλεηήο απνζήθεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
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άξζξνπ 8 ηνπ Κψδηθα απηνχ, μερσξηζηά ζε θάζε φρεκα, αληί ηεο έθδνζεο 
πγθεληξσηηθνχ Γειηίνπ Απνζηνιήο, 

ζη) λα απαιιάζζεη ηνλ ππφρξεν απφ ηελ έθδνζε ησλ απνδείμεσλ 
πνζνηηθήο παξαιαβήο ή ησλ δειηίσλ απνζηνιήο, ζηηο πεξηπηψζεηο επα-
λαιακβαλνκέλσλ αγνξψλ ή πσιήζεσλ, 

δ) λα ππνρξεψλεη ηνλ παξαγσγφ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηελ έθδν-
ζε ηηκνινγίσλ γηα ηελ πψιεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο παξαγσγήο ηνπ, φηαλ 
αζθεί νξγαλσκέλε αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε ή επηρείξεζε, 

ε) λα επηβάιιεη, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ Δπηζεσ-
ξεηή, ή λα εγθξίλεη, κεηά απφ αίηεζε ηνπ επηηεδεπκαηία, ηε ζεψξεζε ν-
πνηνπδήπνηε βηβιίνπ ή ζηνηρείνπ, αηειψο, γηα ην νπνίν δελ νξίδεηαη ζεψ-
ξεζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα απηνχ, 

ζ) λα δεηά ηελ επαχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ, γηα ηελ ηήξεζε ηνπ 
βηβιίνπ απνζήθεο, ηνπ επηηεδεπκαηία πνπ έρεη ηχρεη κεξηθήο ή νιηθήο 
απαιιαγήο απφ ηελ Δ.Λ.Β., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ 
Κψδηθα απηνχ, 

η)
(5)

 λα εληάζζεη ηηο αιινδαπέο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. πνπ δελ απνθηνχλ 

κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ζηελ Β’ θαηεγνξία βηβιίσλ. 
3.

(6)
 Αλ θαηά ηε δηάξθεηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ δηαπηζησζεί ε χπαξ-

με βηβιίσλ, ζηνηρείσλ ή εγγξάθσλ, επίζεκσλ ή αλεπίζεκσλ, απφ ηα ν-
πνία είλαη ελδερφκελν λα πξνθχπηεη απφθξπςε θνξνινγεηέαο χιεο, θα-
ηάζρνληαη απφ ηνλ ππάιιειν πνπ ελεξγεί ην θνξνινγηθφ έιεγρν θαη πα-
ξαδίδνληαη ζηνλ αξκφδην πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ., ν νπνίνο εθφζνλ κε 
βάζε απηά ελεξγεί θνξνινγηθή εγγξαθή, ηα δηαθπιάζζεη κέρξη ηελ ηειε-
ζηδηθία απηήο. 

Γηα ηηο θαηαζρέζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδνληαη αλάινγα 
νη δηαηάμεηο ησλ πέληε ηειεπηαίσλ εδαθίσλ ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ. 

4. Ο πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. ή ν αξκφδηνο Δπηζεσξεηήο, ζηηο πε-
ξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ βάζηκεο ππφλνηεο φηη ζηελ επαγγεικαηηθή ε-
γθαηάζηαζε ηνπ επηηεδεπκαηία ή ζην θαηάζηεκα νπνηνπδήπνηε άιινπ 
ππφρξενπ απνθξχπηνληαη βηβιία, έγγξαθα, εκπνξεχκαηα ή άιια ζηνη-
ρεία, ηα νπνία αζθνχλ επηξξνή ζηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνιν-
γεηέαο χιεο, κπνξεί, κε έγγξαθφ ηνπ λα δεηήζεη απφ ηνλ Δηζαγγειέα 
Πιεκκειεηνδηθψλ θαη αλ δελ ππάξρεη απηφο απφ ηνλ Δηξελνδίθε ηεο πε-
ξηθέξεηαο, πνπ ππάγεηαη ε επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ηνπ επηηεδεπκα-
ηία ή ην θαηάζηεκα άιινπ ππφρξενπ, ηε ζπλδξνκή αλαθξηηηθνχ ππαιιή-
ινπ γηα ηελ έξεπλα πξνο αλεχξεζε ησλ βηβιίσλ ή εγγξάθσλ ή εκπνξεπ-
κάησλ ή άιισλ ζηνηρείσλ, κε ηε ζχκπξαμε θνξνηερληθψλ ππαιιήισλ, 
πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. ή ηνλ αξκφδην Δπηζεσ-
ξεηή. 

Ζ έξεπλα ελεξγείηαη ζε νπνηαδήπνηε γηα ηνλ ππφρξεν εξγάζηκε 
ψξα. 

Σα βηβιία, έγγξαθα θαη ινηπά ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη, θαηάζρνληαη 
θαη παξαδίδνληαη ζηνλ αξκφδην πξντζηάκελν Γ.Ο.Τ., ν νπνίνο, εθφζνλ 
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κε βάζε απηά ελεξγεί θνξνινγηθή εγγξαθή, ηα θπιάζζεη κέρξη ηελ ηειε-
ζηδηθία απηήο. 

Γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηάζρεζε ζπληάζζεηαη έθζεζε, ε νπνία 
ππνγξάθεηαη απφ απηνχο πνπ ελεξγνχλ ηελ θαηάζρεζε θαη ηνλ επηηε-
δεπκαηία ή ηνλ παξφληα θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ εηαίξν ή κέινο ή 
ζπγγεληθφ πξνο ηνπο αλσηέξσ πξφζσπν ή πξφζσπν πνπ κεηέρεη ζηε 
δηνίθεζε ή δηαρείξηζε ή ππάιιειν ή ινγηζηή ηεο επηρείξεζεο. Αληίγξαθν 
ηεο έθζεζεο παξαδίδεη ζηνλ ππφρξεν ή ζηνλ παξηζηάκελν, θαηά ηηο δηα-
θξίζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, πξφζσπν. ε πεξίπησζε άξλεζεο 
ησλ παξαπάλσ λα ππνγξάςνπλ, εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο κε ηηο θνηλν-
πνηήζεηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηθνλνκίαο. Ο ειεγρφκελνο 
δηθαηνχηαη λα ιάβεη αληίγξαθα ή θσηνηππίεο ησλ θαηαζρεζέλησλ βηβιί-
σλ, ζηνηρείσλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ, κε δαπάλεο ηνπ. Γηα ηελ θαηάζρεζε 
βηβιίσλ, εγγξάθσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ ηξίηνπ θνξνινγνχκελνπ δελ 
απαηηείηαη επίδνζε ηεο έθζεζεο θαηάζρεζεο ζε απηφλ, κε ηελ πξνυπφ-
ζεζε φηη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ, πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ απφθαζε επηβν-
ιήο πξνζηίκνπ ζε βάξνο ηνπ ηξίηνπ, επηζπλάπηεηαη αληίγξαθν ηεο ζρεηη-
θήο έθζεζεο θαηάζρεζεο ή απφζπαζκα απηήο.

(7)
 

5.
(8)

 …….. 
6. Ο πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. κπνξεί κε έγγξαθφ ηνπ λα δεηεί απφ 

ηηο Γεκφζηεο, Γεκνηηθέο, Κνηλνηηθέο θαη ινηπέο Αξρέο, θαζψο θαη απφ θά-
ζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, λα απνζηέι-
ινπλ θάζε ζηνηρείν θαη λα παξέρνπλ θάζε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηελ 
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέ-
ξεο. 

7. Ο πξντζηάκελνο ηεο ΓΟΤ ή ν ππάιιεινο πνπ νξίδεηαη απφ απ-
ηφλ ππνρξενχηαη, κεηά ην πέξαο ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ ησλ βηβιίσλ θαη 
ζηνηρείσλ ηνπ επηηεδεπκαηία, λα παξαδψζεη ζ’ απηφλ κε απφδεημε ζε-
κείσκα γηα ηηο παξαηππίεο θαη παξαιείςεηο πνπ δηαπίζησζε θαηά ηνλ 
έιεγρν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αζρνιήζεθε, κε ππνδείμεηο γηα ηελ νξζή 
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ. 

Σν ζεκείσκα απηφ δελ απνηειεί ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηε ζχ-
ληαμε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ ή ηεο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ. 

8. Ο πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. δε ζεσξεί θνξνινγηθά ζηνηρεία ζε 
ππφρξεν ν νπνίνο: 

α)
(9)

 δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ιεμηπξφζεζκεο θαη απαηηεηέο ππν-

ρξεψζεηο ηνπ απφ πάζεο θχζεο θφξνπο ηνπ Γεκνζίνπ απφ ηελ επαγ-
γεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, απφ δάλεηα κε ηελ εγγχεζε ηνπ Γεκνζίνπ, 
πξφζηηκα γηα παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ, ηέιε ή εη-
ζθνξέο πνπ βεβαηψλνληαη απφ ηηο δεκφζηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, φηαλ 
ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ, ρσξίο ηηο λφκηκεο πξνζαπμήζεηο 
μεπεξλά ηηο έμη ρηιηάδεο (6.000) επξψ

(10)
, εθηφο αλ έρεη ππαρζεί ζε ξχζκη-

ζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ρξεψλ ηνπ απφ ηα θαηά 
λφκν αξκφδηα φξγαλα θαη είλαη απφιπηα ζπλεπήο ζηελ θαηαβνιή ησλ 
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δφζεσλ απηψλ. Δπί νκφξξπζκσλ, εηεξφξξπζκσλ θαη πεξηνξηζκέλεο επ-
ζχλεο εηαηξεηψλ, θνηλνπξαμηψλ, θνηλσληψλ θαη αζηηθψλ εηαηξεηψλ πξέπεη 
λα εξεπλάηαη, κφλν θαηά ηελ πξψηε ζεψξεζε κεηά ηε ζχζηαζή ηνπο, εάλ 
έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη ηα κέιε ησλ εηαη-
ξεηψλ ή ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο θνηλσλίαο ή ηεο αζηηθήο εηαηξείαο. 

β)
(11)

 δελ έρεη ππνβάιεη ζηε δεκφζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία δειψ-
ζεηο απφδνζεο νπνηνπδήπνηε παξαθξαηνχκελνπ ή επηξξηπηφκελνπ θφ-
ξνπ, ηέινπο, εηζθνξάο απφ νπνηαδήπνηε αηηία, θαζψο θαη δειψζεηο θφ-
ξνπ εηζνδήκαηνο. 

Καη’ εμαίξεζε ησλ φζσλ νξίδνληαη πην πάλσ ν πξντζηάκελνο ηεο 
αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα εγθξίλεη ηε ζεψξεζε πεξην-
ξηζκέλνπ αξηζκνχ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, αθνχ θαηαβάιιεη ν ππφρξενο 
κέξνο ηεο νθεηιήο ηνπ πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ ίδηα απφθαζε. 

Σν φξην ηεο πεξίπησζεο α’ ηζρχεη θαη ζε θάζε πεξίπησζε κε ζεψ-
ξεζεο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ κε βάζε κε θνξνινγηθέο δηαηάμεηο, εμαηξνπ-
κέλσλ ησλ ρξεψλ πξνο ηα Δπηκειεηήξηα.

(12)
 

Οκνίσο, θαη’ εμαίξεζε, κε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδη-
αο Γ.Ο.Τ. κπνξεί, λα ζεσξνχληαη βηβιία θαη πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ζηνη-
ρείσλ ζε επηηεδεπκαηίεο, πνπ νθείινπλ ιεμηπξφζεζκα θαη απαηηεηά ρξέε 
κε θνξνινγηθά θαη έρνπλ θψιπκα ζεψξεζεο απφ άιιεο κε θνξνινγηθέο 
δηαηάμεηο. Κάζε ζρεηηθή πεξίπησζε ζα αλαγγέιιεηαη εγγξάθσο ζηα αξ-
κφδηα θαηά πεξίπησζε, γηα ηα ρξέε απηά, πξφζσπα.

(13)
 

Δπίζεο, δελ ζεσξνχληαη βηβιία θαη ζηνηρεία ζηνλ επηηεδεπκαηία 
πνπ έρεη αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ παξαγσγή ή ηελ εκπνξία αγαζψλ θαη 
δηαηεξεί θνηλή επαγγεικαηηθή ζηέγε κε άιιν επηηεδεπκαηία πνπ έρεη αληη-
θείκελν εξγαζηψλ ηελ παξαγσγή ή ηελ εκπνξία φκνησλ αγαζψλ κε απ-
ηφλ. Γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο δηάηαμεο ζεσξείηαη φηη ππάξρεη θνηλή 
επαγγεικαηηθή ζηέγε, ηδίσο φηαλ νη πειάηεο ησλ ζπζηεγαδφκελσλ επηηε-
δεπκαηηψλ εμππεξεηνχληαη απφ θνηλή είζνδν ηνπ ρψξνπ ηνπ θαηαζηήκα-
ηνο ή ν ρψξνο απηφο είλαη εληαίνο ή επηθνηλσλεί κε εζσηεξηθέο εηζφδνπο. 

Ο επηηεδεπκαηίαο, πνπ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ 
δηαηεξεί θνηλή επαγγεικαηηθή ζηέγε κε άιινλ επηηεδεπκαηία θαη εκπίπηεη 
ζηηο δηαηάμεηο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ, ππνρξενχηαη λα ζπκ-
κνξθσζεί πξνο ηηο δηαηάμεηο απηέο κέρξη ηελ 30ή Ηνπλίνπ 1995

(14)
 

Ο πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα επηηξέπεη 
ηελ ζεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ζε ζπζηεγαδφκελεο επηρεηξήζεηο, ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεη φηη δελ παξαθσιχεηαη ν θνξνινγηθφο έιεγρνο, 
χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ Δπηζεσξεηή

(15)
 

9. Ο πξντζηάκελνο Γ.Ο.Τ. έρεη επίζεο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ αλα-
θέξνληαη ζηηο θαη’ ηδία δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα απηνχ. 

10.
(16)

 Σα δηθαηψκαηα ηνπ αξκφδηνπ πξντζηακέλνπ Γ.Ο.Τ. πνπ νξί-
δνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 3, 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ απ-
ηνχ ελαζθνχληαη παξάιιεια θαη απφ ηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο Φνξνιν-
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γίαο, Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρσλ, θαζψο θαη απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ηεο 
Τπεξεζίαο Δηδηθψλ Διέγρσλ (ΤΠ.Δ.Δ.). 

11. Ζ Δπηηξνπή Λνγηζηηθψλ Βηβιίσλ θαη ν αξκφδηνο Δπηζεσξεηήο 
έρνπλ ηα απηά, φπσο θαη ν αξκφδηνο πξντζηάκελνο Γ.Ο.Τ., δηθαηψκαηα, 
πνπ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ. 
 

                                                
(1) Ζ πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 36 πνπ αληηθαζίζηαηαη  κε ην άξζξν 

19§29 ηνπ λ.3842/2010 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 23.04.2010, 

είρε σο εμήο:  

«α)λα απαιιάζζεη απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπ πεξηφδνπ ηνλ ππφρξεν, κεηά ζχκ-
θσλε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ Δπηζεσξεηή, απφ ηελ ηήξεζε βηβιίσλ πξψηεο ή δεχηεξεο θαηεγνξί-
αο θαη ηελ έθδνζε ησλ απνδείμεσλ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κψδηθα απηνχ, θαζψο θαη λα επηηξέπεη ζ’ 

απηφλ ηελ ηήξεζε βηβιίσλ πξψηεο θαηεγνξίαο αληί δεχηεξεο θαηεγνξίαο, εθφζνλ αληηκεησπίδεη 
ζνβαξέο δπζρέξεηεο γηα ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε ησλ απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο 
αγαζψλ». 

(2) Ζ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 36 πνπ αληηθαζίζηαηαη  κε ην άξζξν 

19§29 ηνπ λ.3842/2010 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 23.04.2010, 

είρε σο εμήο:  

«β) λα εληάζζεη ηνλ επηηεδεπκαηία, πνπ απαιιάζζεηαη απφ ηελ ηήξεζε βηβιίσλ κε βάζε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα απηνχ, ή ηνλ ππφρξεν ηήξεζεο βηβιίσλ 
πξψηεο θαηεγνξίαο, ζε θαηεγνξία βηβιίσλ φρη αλψηεξε ηεο δεχηεξεο». 

(3) Ζ πεξίπησζε γ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 36 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 9§36 
ηνπ λ. 2753/1999 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. Ζ πεξί-
πησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«γ. Να νξίδεη θαηά ηξφπν δηάθνξν ηε ζεψξεζε θάζε βηβιίνπ ή ζηνηρείνπ ή θαη λα επηηξέπεη ηε 
κε ζεψξεζή ηνπο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ γηα ηελ ηήξεζε ή ηελ έθδνζή ηνπο ρξεζηκνπνηνχληαη 
εηδηθά έληππα κεραλνγξάθεζεο, κεηά ζχκθσλε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ Δπηζεσξεηή» 

Πξνεγνχκελα ε πεξίπησζε απηή είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 21§1 ηνπ π.δ. 134/1996 θαη 
ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ ίδηνπ π.δ. απφ 4.6.1996. Ζ πεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηά-
ζεθε είρε σο εμήο: 

«γ) λα νξίδεη θαηά ηξφπν δηάθνξν ηε ζεψξεζε θάζε βηβιίνπ ή ζηνηρείνπ ή θαη λα επηηξέπεη ηε 
κε ζεψξεζή ηνπο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ γηα ηελ ηήξεζε ή ηελ έθδνζή ηνπο ρξεζηκνπνηνχληαη 
εηδηθά έληππα κεραλνγξάθεζεο,» 

(4) Ζ πεξίπησζε ε’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 36 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 20§18 
ηνπ λ. 3296/2004 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 14.12.2004. Ζ πεξί-
πησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«ε) λα επηηξέπεη ζηνλ επηηεδεπκαηία, πνπ ρξεζηκνπνηεί θνξηεγά απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο 
γηα ηε δηαθίλεζε αληαιιαθηηθψλ, εμαξηεκάησλ θαη ινηπψλ πιηθψλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο 
θάζε είδνπο κεραλεκάησλ ηνπ, πνπ έρνπλ πσιεζεί ή εθκηζζσζεί ζε πειάηεο ηνπ, ηελ ηήξεζε 

ζεσξεκέλνπ βηβιίνπ θηλεηήο απνζήθεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Κψδηθα 
απηνχ, μερσξηζηά ζε θάζε απηνθίλεην,» 

(5) Οη πεξηπηψζεηο η’, ηβ’ θαη ηγ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 36  θαηαξγήζεθαλ θαη ε πεξί-

πησζε ηα’ ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ αλαξηζκήζεθε ζε η’ κε ην άξζξν 32§1 ηνπ λ. 3522/2006 θαη 
ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Οη πεξηπηψζεηο πνπ θαηαξ-
γήζεθαλ είραλ σο εμήο: 

«η.
(α) 

Να αξλείηαη ηε ζεψξεζε ησλ βηβιίσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παξφληνο Κψδηθα ζηνλ επη-
ηεδεπκαηία εθείλνλ, πνπ δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, αλ ν ππφρξενο 
επηηεδεπκαηίαο πνπ ηα πξνζθνκίδεη γηα ζεψξεζε δελ παξάζρεη ζε απηφλ αζθάιεηα. Σν πνζφ 

ηεο αζθάιεηαο κπνξεί λα αλέιζεη κέρξη ην πνζφ ησλ 58.000 Δπξψ
(β)

 θαη παξέρεηαη είηε κε εγ-
γξαθή πξψηεο ππνζήθεο ζε αθίλεην, είηε κε εγγπεηηθή επηζηνιή Σξάπεδαο. Ζ παξερφκελε 
αζθάιεηα ηζρχεη, κε έγθξηζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. πνπ ηελ θαζφξηζε, θαη γηα ηα ππνθα-

ηαζηήκαηα ηνπ επηηεδεπκαηία» 
«ηβ)

(γ) 
λα επηηξέπεη ηελ ηήξεζε ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ ζε άιιν 

ηφπν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ιφγσ έιιεηςεο επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο ζην ρψξν απηφλ θαζί-
ζηαηαη δπζρεξήο ε ηήξεζή ηνπ,» 
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«ηγ)

(γ) 
λα επηηξέπεη ηε κε εθηχπσζε ησλ θαηαζηάζεσλ απνγξαθήο, πιελ ησλ θαηαζηάζεσλ 

απνγξαθήο απνζεκάησλ, θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ ζε ειεθηξνκαγλεηηθά 

κέζα.» 
(α)

 Ζ πεξίπησζε η’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 36 είρε πξνζηεζεί κε ην άξζξν 43§32 ηνπ 
λ. 2214/1994 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 11.5.1994. 

(β) 
Σν φξην ησλ 58.000 επξψ ζηελ πεξίπησζε η’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 36, πνπ αληη-

θαηέζηεζε ην πξνεγνχκελν φξην ησλ 20.000.000 δξαρκψλ, είρε ηεζεί κε ην άξζξν 17§1 ηνπ λ. 
2948/2001 θαη ίζρπζε απφ 1.1.2002. 

(γ)
 Οη πεξηπηψζεηο ηα’, ηβ’ θαη ηγ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 36 πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 

8§1 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ίζρπζαλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. 
(6)  Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 36 πνπ αληηθαζίζηαηαη κε ην άξζξν 19§30 ηνπ λ.3842/2010 

θαη ηζρχεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ ίδνπ λφκνπ, είρε σο εμήο: 
 «Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ δηαπηζησζεί ε χπαξμε βηβιίσλ, εγγξάθσλ 

θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, απφ ηα νπνία είλαη ελδερφκελν λα πξνθχ-

πηεη απφθξπςε θνξνινγεηέαο χιεο, θαηάζρνληαη απφ ηνλ ππάιιειν πνπ ελεξγεί ηνλ θνξνινγη-
θφ έιεγρν θαη παξαδίδνληαη ζηνλ αξκφδην πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ., ν νπνίνο, εθφζνλ κε βάζε 
απηά ελεξγεί θνξνινγηθή εγγξαθή, ηα δηαθπιάζζεη κέρξη ηελ ηειεζηδηθία απηήο. 

Γηα ηηο θαηαζρέζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ησλ πέληε ηε-
ιεπηαίσλ εδαθίσλ ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ 

(α)
». 

(α) Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 36 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 

32§1 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Σν 
εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Γηα ηηο θαηαζρέζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ησλ ηξηψλ 

ηειεπηαίσλ εδαθίσλ ηεο επνκέλεο παξαγξάθνπ.» 
(7) Σα ηέηαξην θαη πέκπην εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 36 αληηθαηαζηάζεθαλ κε 

πέληε λέα εδάθηα κε ην άξζξν 32§2 ηνπ λ. 2648/1998 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 48 ηνπ 
ίδηνπ λφκνπ απφ 22.10.1998. Σα εδάθηα πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ είραλ σο εμήο: 

«Γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηάζρεζε ζπληάζζεηαη έθζεζε, ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ απηνχο 
πνπ δηελεξγνχλ ηελ θαηάζρεζε θαη ηνλ επηηεδεπκαηία. Αληίγξαθν ηεο έθζεζεο επηδίδεηαη ζηνλ 
ππφρξεν, ν νπνίνο δηθαηνχηαη λα ιάβεη αληίγξαθα ή θσηνηππίεο ησλ θαηαζρεζέλησλ βηβιίσλ, 

εγγξάθσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ κε δαπάλεο ηνπ.» 
(8) Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 36 πνπ θαηαξγείηαη κε ην άξζξν 19§31 ηνπ λ.3842/2010 θαη 

ηζρχεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 01.06.2010, είρε σο εμήο:  

 «ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ επηηξέπεηαη ε θαηάζρεζε θαη 
ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ ηεξνχληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα απηνχ. 

Δπίζεο επηηξέπεηαη παξαιαβή ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ απηψλ, πξνο έιεγρν ζηηο πεξηπηψ-

ζεηο κε χπαξμεο αλεπηζήκσλ βηβιίσλ, εγγξάθσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, κε απφδεημε παξαια-
βήο». 

Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 36 είρε πξνζηεζεί κε ην άξζξν 32§3 ηνπ 

λ. 2648/1998 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 48 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.10.1998. 
(9) Ζ πεξίπησζε α’ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 36 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 9§37 

ηνπ λ. 2753/1999 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. Ζ πεξί-

πησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«α) δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ιεμηπξφζεζκεο θαη απαηηεηέο ππνρξεψζεηο ηνπ απφ πάζεο θχ-

ζεο θφξνπο ηνπ δεκνζίνπ απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, απφ δάλεηα κε ηελ εγγχ-

εζε ηνπ δεκνζίνπ θαη απφ πξφζηηκα γηα παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ, φηαλ ην 
ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ, ρσξίο ηηο λφκηκεο πξνζαπμήζεηο, μεπεξλά ην έλα εθαηνκκχ-
ξην (1.000.000) δξαρκέο, εθηφο αλ έρεη ππαρζεί ζε ξχζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ησλ ιεμηπξν-

ζέζκσλ ρξεψλ ηνπ απφ ηα θαηά λφκν αξκφδηα φξγαλα θαη είλαη απφιπηα ζπλεπήο ζηελ θαηαβν-
ιή ησλ δφζεσλ απηψλ. Δπί νκνξξχζκσλ, εηεξνξξχζκσλ θαη πεξηνξηζκέλεο επζχλεο εηαηξεηψλ, 
θνηλνπξαμηψλ, θνηλσληψλ θαη αζηηθψλ εηαηξεηψλ πξέπεη λα εξεπλάηαη, κφλν θαηά ηελ πξψηε 

ζεψξεζε κεηά ηε ζχζηαζή ηνπο, εάλ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη ηα 
κέιε ησλ εηαηξεηψλ ή ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο θνηλσλίαο ή ηεο αζηηθήο εηαηξείαο,» 

(10) Σν φξην ησλ 6.000 επξψ ζηελ πεξίπησζε α’ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 36, πνπ α-

ληηθαηέζηεζε ην πξνεγνχκελν φξην ησλ 2.000.000 δξαρκψλ, ηέζεθε κε ην άξζξν 17§1 ηνπ λ. 
2948/2001 θαη ηζρχεη απφ 1.1.2002. 
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Πξνεγνχκελα, ην φξην ησλ 2.000.000 δξαρκψλ, πνπ είρε αληηθαηαζηήζεη ην φξην ηνπ 

1.000.000 δξαρκψλ, είρε ηεζεί κε ην άξζξν 9§37 ηνπ λ. 2753/1999 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. 
(11) Ζ πεξίπησζε β’ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 36 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 32§2 

ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Ζ πεξί-

πησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«β) δελ έρεη ππνβάιεη ζηε δεκφζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία δειψζεηο απφδνζεο νπνηνπδήπνηε 

παξαθξαηνχκελνπ ή επηξξηπηφκελνπ θφξνπ, ηέινπο, εηζθνξάο απφ νπνηαδήπνηε αηηία.»  

Πξνεγνχκελα, ε πεξίπησζε απηή είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 9§37 ηνπ λ. 2753/1999 θαη 
ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. Ζ πεξίπησζε πνπ αληηθαηα-
ζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«β) δελ έρεη ππνβάιεη δειψζεηο απφδνζεο νπνηνπδήπνηε παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ, ηέινπο, 
εηζθνξάο πξνο ην Γεκφζην απφ νπνηαδήπνηε αηηία.» 

(12) Σν ηξίην εδάθην ηεο πεξίπησζεο β’ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 36 πξνζηέζεθε κε ην 

άξζξν 9§38 ηνπ λ. 2753/1999 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 
17.11.1999. 

(13) Σα ηέηαξην θαη πέκπην εδάθηα ηεο πεξίπησζεο β’ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 36 

πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 21§2 ηνπ π.δ. 134/1996 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ 
ίδηνπ π.δ. απφ 4.6.1996. 

(14) Σα έθην, έβδνκν θαη φγδνν εδάθηα ηεο πεξίπησζεο β’ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 36 

πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 43§31 ηνπ λ. 2214/1994 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ 
ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.1995. 

(15) Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο β’ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 36 πξνζηέζεθε 

κε ην άξζξν 21§3 ηνπ π.δ. 134/1996 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ ίδηνπ π.δ. απφ 
4.6.1996. 

(16) Ζ παξάγξαθνο 10 ηνπ άξζξνπ 36 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 32§3 ηνπ λ. 3522/2006 
θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληη-

θαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«10. Σα δηθαηψκαηα ηνπ αξκνδίνπ πξντζηακέλνπ Γ.Ο.Τ., πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 1,3,6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ελαζθνχληαη παξάιιεια θαη απφ ηνπο Γεληθνχο 

Γηεπζπληέο Φνξνινγίαο θαη Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο θαη Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρσλ, θαζψο θαη 
απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ηεο ΤΠ.Δ.Γ.Α.» 
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Άξζξν 37. 
Δπηηξνπή Λνγηζηηθώλ Βηβιίωλ. 

 
1. πληζηάηαη Δπηηξνπή Λνγηζηηθψλ Βηβιίσλ: 
Α)

(1)
 ηε Γηεχζπλζε Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλν-

κηθψλ, απνηεινχκελε απφ: 
α) ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ, σο 

Πξφεδξν, αλαπιεξνχκελν απφ ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ, 
β) έλα θνξνηερληθφ ππάιιειν κε βαζκφ Α’ πνπ νξίδεηαη κε ηνλ α-

λαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, 
γ)

(2)
 έλαλ αληηπξφζσπν ηνπ πκβνπιίνπ Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο 

(.ΛΟ.Σ.) κε γλψζεηο ινγηζηηθήο, πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 
απφ απηφ. 

δ) έλαλ θαζεγεηή ή αλαπιεξσηή θαζεγεηή ή επίθνπξν θαζεγεηή ή 

ιέθηνξα ηεο ινγηζηηθήο Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο (Α.Δ.Η.), πνπ 
νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, 

ε) έλαλ νξθσηφ ειεγθηή ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ (.Ο.Δ.), 

πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, 
απφ πίλαθα κε έμη νξθσηνχο ειεγθηέο πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ην 
.Ο.Δ., 

ζη) έλαλ θνηλφ αληηπξφζσπν ησλ Δκπνξηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ 
Δπηκειεηεξίσλ Αζήλαο θαη Πεηξαηά, πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 
απφ απηά ή, ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο, απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, 

δ) έλαλ θνηλφ αληηπξφζσπν ησλ Δπαγγεικαηηθψλ θαη Βηνηερληθψλ 
Δπηκειεηεξίσλ Αζήλαο θαη Πεηξαηά, πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 
απφ απηά ή, ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο, απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, 

ε) έλαλ αληηπξφζσπν ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, κε 

γλψζεηο ζε ζέκαηα κεραλνγξάθεζεο, πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή 
ηνπ απφ απηφ, 

ζ) έλαλ αληηπξφζσπν ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ, 

πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ απηήλ θαη 
η) έλαλ αλαιπηή-πξνγξακκαηηζηή ηνπ ΚΔ.ΠΤ.Ο. πνπ νξίδεηαη κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ 
ηα)

(3)
 Έλαλ αληηπξφζσπν ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Φνξνηε-

ρληθψλ Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ (Π.Ο.Φ.Δ.Δ.) πνπ νξίδεηαη κε ηνλ α-
λαπιεξσηή ηνπ απφ απηήλ. 

ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο απηήο ππάγνληαη νη ππνζέζεηο 
φισλ ησλ επηηεδεπκαηηψλ, θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, εθηφο εθεί-
λσλ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα Θεζζαιίαο, 
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. 

Β) ηελ έδξα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπη-
ζεψξεζεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, απνηεινχκελε απφ Οηθνλνκηθφ Δπη-
ζεσξεηή πνπ επνπηεχεη Γ.Ο.Τ., σο πξφεδξν, πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλα-
πιεξσηή ηνπ απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο θαη 
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ινηπά κέιε ηα απηά κε εθείλα πνπ απνηεινχλ ηελ πην πάλσ Δπηηξνπή 
ζηε Γηεχζπλζε Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, πνπ 
νξίδνληαη κε ηελ ίδηα αθξηβψο δηαδηθαζία.

(4)
 Καη' εμαίξεζε, ν θνηλφο αληη-

πξφζσπνο ησλ Δκπνξηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δπηκειεηεξίσλ, θαζψο θαη 
ησλ Βηνηερληθψλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ Δπηκειεηεξίσλ πξνέξρεηαη απφ ηηο 
αληίζηνηρεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο Θεζζαινλίθεο, ν δε θαζεγε-
ηήο ή αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ή επίθνπξνο ή ιέθηνξαο ηεο ινγηζηηθήο 
πξνέξρεηαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ Α.Δ.Η. πνπ εδξεχνπλ 
ζηα δηακεξίζκαηα απηά. 

ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο απηήο ππάγνληαη νη ππνζέζεηο 
ησλ επηηεδεπκαηηψλ, θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ έρνπλ ηελ έ-
δξα ηνπο ζηελ πεξηθέξεηα ησλ γεσγξαθηθψλ δηακεξηζκάησλ Θεζζαιίαο, 
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. 

Ζ εηζήγεζε ησλ ζεκάησλ ζε θάζε Δπηηξνπή αλαηίζεηαη απφ ηνλ 
Πξφεδξφ ηεο ζε ππαιιήινπο ηεο Γηεχζπλζεο Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ ή 
άιινπο θνξνηερληθνχο ππαιιήινπο θαη ζε ππαιιήινπο ησλ Γ.Ο.Τ., πνπ 
εδξεχνπλ ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο, αληίζηνηρα. 

Απφ ππαιιήινπο ησλ ηδίσλ ππεξεζηψλ νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν 
θάζε Δπηηξνπήο ν γξακκαηέαο ηεο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ. 

2. Ζ Δπηηξνπή γλσκνδνηεί: α) γηα ηα ζηνηρεία θαη βηβιία πνπ πξέπεη 

λα ηεξνχλ νη επηηεδεπκαηίεο θαηά θαηεγνξία βηβιίσλ ή θαηά επάγγεικα 
γηα νιφθιεξε ηε Υψξα ή γηα ηκήκαηα απηήο, θαζψο θαη γηα ηα ζέκαηα 
κεραλνγξαθηθήο ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, β) γηα ην ρξφλν ε-
λεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ, θαη ηνλ ηξφπν θαηαρψξεζεο ησλ εγγξαθψλ, γ) 
γηα ηελ απμνκείσζε ησλ νξίσλ ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ γηα ηνλ πξνζ-
δηνξηζκφ ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ επηηεδεπκαηηψλ, φζνλ αθνξά ηελ ηή-
ξεζε ησλ βηβιίσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ, δ) γηα ηε κε έθδνζε θνξνινγηθνχ 

ζηνηρείνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφ, εθφζνλ ε ζπλαιιαγή 
ελεξγείηαη κε ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ κε ηαπηφρξνλε ελεκέ-
ξσζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ε) γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ παξαπέ-

κπεηαη ζ’ απηήλ απφ ηνλ Τπνπξγφ ησλ Οηθνλνκηθψλ. 
3. Ζ Δπηηξνπή απνθαίλεηαη, κεηά απφ αίηεζε ηνπ επηηεδεπκαηία ή 

ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ., θαηά πεξίπησζε: 
α) Γηα ηελ απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ βηβιίνπ α-

πνζήθεο, παξαγσγήο θνζηνινγίνπ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ή ηνλ 
πεξηνξηζκφ ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ ή ηελ θαηά δηάθνξν ηξφπν ηήξεζε 
απηψλ, θαζψο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ είδνπο σο νπζηψδνπο πνηνηηθήο 
δηάθξηζεο ησλ αγαζψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα απ-
ηνχ.

(5)
 Ζ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηζρχεη κφλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν επη-

ηεδεπκαηία θαη φρη γηα ηνπο επηηεδεπκαηίεο κε ην ίδην αληηθείκελν εξγα-
ζηψλ, 

β) γηα ηελ επαχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ επηηεδεπκαηία πνπ έ-
ηπρε νιηθήο ή κεξηθήο απαιιαγήο ή πεξηνξηζκνχ ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, 
θαηά ηα νξηδφκελα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα απηνχ, 
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γ) γηα ηελ αιιαγή ηεο κεζφδνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηηκήο θηήζεο ή 

ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο, 
δ) γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ επηηεδεπκαηία σο πσινχληνο αγαζά ή 

παξέρνληνο ππεξεζίεο, ζε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο απφ ηνλ πξντζηά-
κελν ηεο Γ.Ο.Τ. 

4.
(6)

 Ζ αίηεζε ηνπ επηηεδεπκαηία ππνβάιιεηαη:  
α) γηα ηελ απαιιαγή ή ηελ θαηά δηάθνξν ηξφπν ηήξεζε ηνπ βηβιίνπ 

απνζήθεο, παξαγσγήο θνζηνινγίνπ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πέληε 
(5) κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ γηα ηελ νπνία δε-
ηείηαη ξχζκηζε ή απαιιαγή απφ ηηο ππνρξεψζεηο απηέο. Δηδηθά επί έλαξ-
μεο λέαο δξαζηεξηφηεηαο ή επί κεηαζρεκαηηζκνχ επηρείξεζεο θαη άκεζεο 
ππνρξέσζεο ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο ε αίηεζε ππνβάιιεηαη ζην ρξφ-
λν ηεο εκπξφζεζκεο ελεκέξσζεο ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο, 

β) γηα ηελ αιιαγή ηεο κεζφδνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηηκήο θηήζεο ή 

ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο πέληε (5) κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο 
δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

5. Ζ αίηεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ππνβάιιεηαη ζηελ Δ.Λ.Β. 

κέρξη θαη ηνλ ελδέθαην κήλα ηεο δηαλπφκελεο θάζε θνξά δηαρεηξηζηηθήο 
πεξηφδνπ, αθνξά δε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο κεζεπφκελεο δηαρεηξηζηηθήο 
πεξηφδνπ. Αληίγξαθν ηεο αίηεζεο απηήο θνηλνπνηείηαη κε απφδεημε ζηνλ 
επηηεδεπκαηία κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία. 

6. Ζ αίηεζε ηνπ επηηεδεπκαηία ή ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ., θα-
ηά πεξίπησζε, δηαβηβάδεηαη, κε ηε ζρεηηθή έθζεζε ειέγρνπ, ζηελ Δ.Λ.Β.. 
Ζ Δπηηξνπή εθηηκά ηα ζηνηρεία θάζε ππφζεζεο, θξίλεη θαηά πεπνίζεζε 
θαη απνθαίλεηαη νξηζηηθά, ρσξίο λα δεζκεχεηαη απφ ηηο αηηήζεηο θαη ηηο 
πξνηάζεηο επί απηψλ. 

7. Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο δηθαηνχηαη λα αλαπηχμεη ηηο 

απφςεηο ηνπ ν επηηεδεπκαηίαο ή εθπξφζσπφο ηνπ, λφκηκα εμνπζηνδνηε-
κέλνο εθ’ φζνλ δελ ζπκπαξίζηαηαη κε απηφλ. 

Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο ππνρξενχηαη φπσο, ηνπιάρηζηνλ πέ-
ληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε, γλσζηνπνηήζεη ηελ εκεξνκελία 
θαη ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο ζηνλ επηηεδεπκαηία πνπ έρεη ππνβάιεη ζρε-
ηηθφ αίηεκα παξάζηαζεο.

(7)
 

8. Γηα ηε ζπγθξφηεζε, απαξηία, πιεηνςεθία θαη ιεηηνπξγία γεληθά 
ηεο Δπηηξνπήο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ Τπνπξ-
γείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ηα ζπιινγηθά φξγαλα. 

9. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ νξίδνληαη ηα ηεο απν-
δεκίσζεο ησλ κειψλ, ησλ εηζεγεηψλ θαη ηνπ γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο. 
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(1) Ζ πεξίπησζε Α’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 37 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 43§33 

ηνπ λ. 2214/1994 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 11.5.1994. Ζ πεξί-
πησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«Α) ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγίαο θαη Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκη-

θψλ, απνηεινχκελε απφ: α) ην Γεληθφ Γηεπζπληή Φνξνινγίαο θαη Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο, σο 
πξφεδξν, β) ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ, σο αληηπξφεδξν, αλαπιε-
ξνχκελν απφ ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ, γ) έλα θνξνηερληθφ ππάιιειν κε βαζκφ Α’, πνπ νξί-

δεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, δ) έλα ππάιιειν ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δκπνξίνπ κε βαζκφ Α’, πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ Τπνπξγφ Δκπνξίνπ, ε) 
έλα θαζεγεηή ή αλαπιεξσηή θαζεγεηή ή επίθνπξν θαζεγεηή ή ιέθηνξα ηεο ινγηζηηθήο Αλψηα-

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο (Α.Δ.Η.), πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ Τπνπξγφ 
Οηθνλνκηθψλ, ζη) έλα νξθσηφ ινγηζηή ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (.Ο.Λ.), πνπ νξίδεηαη 
κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, απφ πίλαθα κε έμη νξθσηνχο ινγηζηέο 

πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ην .Ο.Λ., δ) έλα θνηλφ αληηπξφζσπν ησλ Δκπνξηθψλ θαη Βηνκεραλη-
θψλ Δπηκειεηεξίσλ Αζήλαο θαη Πεηξαηά, πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ απηά ή, ζε 
πεξίπησζε δηαθσλίαο, απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, ε) έλα θνηλφ αληηπξφζσπν ησλ Δπαγ-

γεικαηηθψλ θαη Βηνηερληθψλ Δπηκειεηεξίσλ Αζήλαο θαη Πεηξαηά, πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσ-
ηή ηνπ απφ απηά ή, ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο, απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, ζ) έλα αληηπξφ-
ζσπν ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, κε γλψζεηο ζε ζέκαηα κεραλνγξάθεζεο, πνπ 
νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ απηφ, η) έλα αληηπξφζσπν ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο 

Λνγηζηψλ, πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ απηήλ θαη ηα) έλα αλαιπηή πξνγξακκαηηζηή 
ηνπ ΚΔ.ΠΤ.Ο., πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ.» 

(2) Ζ ππνπεξίπησζε γ’ ηεο πεξίπησζεο Α’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 37 αληηθαηαζηά-

ζεθε κε ην άξζξνπ 46§8 ηνπ λ. 3220/2004 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 56 ηνπ ίδηνπ λφκνπ 
απφ 28.1.2004. Ζ ππνπεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«γ) έλαλ αληηπξφζσπν ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ, Λνγηζηηθήο (Δ.Τ.Λ.), κε γλψζεηο ζε ζέκαηα 

ινγηζηηθήο, πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ απηφ,» 
(3) Ζ ππνπεξίπησζε ηα’ ηεο πεξίπησζεο Α’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 37 πξνζηέζεθε 

κε ην άξζξν 43 ηνπ λ. 3220/2004 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 56 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 

28.1.2004. 
(4) Σν πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο Β’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 37 αληηθαηαζηάζεθε 

κε ην άξζξν 15§9 ηνπ λ. 2579/1998 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 

17.2.1998. Σν εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«ηελ έδξα ηεο Γηεχζπλζεο Δπηζεψξεζεο θαη πληνληζκνχ Γ.Ο.Τ. Θεζζαινλίθεο, απνηεινχ-

κελε απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Δπηζεψξεζεο σο Πξφεδξν, αλαπιεξνχκελν απφ ην λφκηκν 

αλαπιεξσηή ηνπ θαη ινηπά κέιε ηα απηά κε εθείλα πνπ απνηεινχλ ηελ πην πάλσ Δπηηξνπή ζηε 
Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγίαο θαη Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, πνπ 
νξίδνληαη κε ηελ ίδηα αθξηβψο δηαδηθαζία.» 

(5) Σν πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 37  αληηθαηαζηάζεθε 
κε ην άξζξν 32§4 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 
22.12.2006. Σν εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«γηα ηελ απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο ή ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηεο ππνρξέσζεο απηήο ή ηελ θαηά δηάθνξν ηξφπν ξχζκηζε απηήο, θαζψο θαη ηνλ 
θαζνξηζκφ ηνπ είδνπο σο νπζηψδνπο πνηνηηθήο δηάθξηζεο ησλ αγαζψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ.» 
(6) Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 37  αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 32§5 ηνπ λ. 3522/2006 

θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληη-

θαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«4. Ζ αίηεζε ηνπ επηηεδεπκαηία ππνβάιιεηαη ζηνλ αξκφδην πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. πέληε 

κήλεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε θαηά δηάθνξν 

ηξφπν ξχζκηζε ησλ ππνρξεψζεσλ ή απαιιαγή.» 
Πξνεγνχκελα, ε παξάγξαθνο απηή είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 8§2 ηνπ λ. 3052/2002 θαη 

ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληηθαηα-

ζηάζεθε είρε σο εμήο: 
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«4. Ζ αίηεζε ηνπ επηηεδεπκαηία ππνβάιιεηαη ζηνλ αξκφδην πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. κέρξη θαη 

ηνλ έβδνκν κήλα ηεο δηαλπφκελεο θάζε θνξά δηαρεηξηζηηθήο απηνχ πεξηφδνπ. Δμαηξεηηθά, πξν-

θεηκέλνπ γηα επηηεδεπκαηία ηνπ νπνίνπ ηα αθαζάξηζηα έζνδα γηα πξψηε θνξά απφ ηελ έλαξμε 
ησλ εξγαζηψλ ηνπ μεπέξαζαλ ην φξην γηα ηελ ηήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο, ε αίηεζε ππνβάιιεηαη 
κέρξη θαη ηνλ έβδνκν κήλα ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπ πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία πξνβιέπεηαη φηη γηα 

δεχηεξε θνξά ζα μεπεξάζεη ην φξην ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο, πνπ ηζρχεη θαηά ηελ πεξίνδν απηή.» 
(7) Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 37  αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 

32§6 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Σν 

εδάθην πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο ππνρξενχηαη φπσο, ηνπιάρηζηνλ πέληε εκέξεο πξηλ απφ ηε 

ζπλεδξίαζε, γλσζηνπνηήζεη ζηνλ επηηεδεπκαηία ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο.» 
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Άξζξν 38. 
Γηθαηώκαηα Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ. 

 
Ο Τπνπξγφο ησλ Οηθνλνκηθψλ κπνξεί κε απφθαζή ηνπ: 
α) λα αλαζέηεη ζε άιινλ πξντζηάκελν Γ.Ο.Τ. ή ζε άιιε Αξρή ή ζε 

εηδηθά ζπλεξγεία πνπ ζπληζηψληαη γηα ην ζθνπφ απηφ, ηε ζεψξεζε, πα-
ξαιαβή θαη έιεγρν φισλ ή κεξηθψλ βηβιίσλ, ζηνηρείσλ θαη θαηαζηάζεσλ 
πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφ θαη ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο γεληθά 
ησλ δηαηάμεψλ ηνπ, θαζψο θαη λα νξίδεη ηνλ αξκφδην πξντζηάκελν Γ.Ο.Τ. 
γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ, φηαλ δεκηνπξγείηαη 
ακθηζβήηεζε, 

β)
(1)

 λα ππνρξεψλεη φινπο ηνπ ππφρξενπο επηηεδεπκαηίεο ζηε ρξε-
ζηκνπνίεζε θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ πνπ δηαζέηεη άδεηα θαηαιιειφηε-
ηαο πνπ έρεη ρνξεγεζεί απφ ηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 1809/ 
1988 ή θαη λα απαιιάζζεη νξηζκέλνπο απφ ηελ ππνρξέσζε απηή, θαζψο 
θαη λα απαιιάζζεη ηνπο ππφρξενπο απφ ηελ έθδνζε ζηνηρείσλ γηα ζπ-
λαιιαγέο πνπ ελεξγνχληαη απηφκαηα κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ, 
εθφζνλ δηαζθαιίδεηαη ε άκεζε θαη απηφκαηε ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ, 

γ) λα ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ 
Κψδηθα απηνχ, σο αθνινχζσο: 

γα)
(2)

 Να ππνρξεψλεη φινπο ηνπο επηηεδεπκαηίεο ή θαηεγνξίεο κφλν 
απφ απηνχο, ζε νιφθιεξε ηε ρψξα ή ζε ηκήκαηα απηήο, ζε ζεψξεζε ν-
πνηνπδήπνηε βηβιίνπ ή ζηνηρείνπ ηνπ Κψδηθα απηνχ, γηα ην νπνίν δελ 
νξίδεηαη ζεψξεζε, ή θαη λα απαιιάζζεη απηνχο απφ ηελ ππνρξέσζε 
ζεψξεζεο νξηζκέλσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη 
ζεψξεζε, θαζνξίδνληαο εηδηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ην ζχλνιν ή γηα θαηε-
γνξίεο ππφρξεσλ. 

γβ)
(3)

 Να ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηνλ ηξφπν ηήξεζεο ηνπ βηβιίνπ α-
πνζήθεο γηα φινπο ηνπο ππφρξενπο ή γηα θαηεγνξίεο κφλν απηψλ, ζε 
νιφθιεξε ηε ρψξα ή ζε ηκήκαηα απηήο, ή λα επηβάιιεη ηελ ππνρξέσζε 
ηήξεζήο ηνπ ζε θαηεγνξίεο επηηεδεπκαηηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην χςνο 
ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπο, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο Λνγη-
ζηηθψλ Βηβιίσλ. 

γγ)
(4)

 λα ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηνλ ηξφπν, ην ρξφλν έθδνζεο ην πε-
ξηερφκελν θαη ηνλ πξννξηζκφ ησλ εγγξάθσλ κεηαθνξάο γηα ηηο αζηηθέο, 
ηηο εηδηθέο θαη ηηο δηεζλείο κεηαθνξέο, ηηο ηαρπκεηαθνξέο, θαζψο θαη γηα 
ηηο κεηαθνξέο κε δεκφζηαο ρξήζεο κέζα ή κε ηξίθπθια νρήκαηα δεκφζη-
αο ρξήζεο ή κηθηήο ρξήζεο απηνθίλεηα ή ηξίθπθια ηδησηηθήο ρξήζεο, 

γδ.
(5)

 λα ππνρξεψλεη ζε αλαγξαθή ηνπ είδνπο θαηά γεληθέο θαηεγν-
ξίεο θαη λα ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηνλ ηξφπν θαη ην ρξφλν έθδνζεο ησλ 
απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο αγαζψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ησλ 
εηδηθψλ ζηνηρείσλ θαη λα νξίδεη δηαθνξεηηθά ηηο πξνυπνζέζεηο, βάζεη ησλ 
νπνίσλ ηα αληίγξαθα ησλ εθδηδφκελσλ απνδείμεσλ θαη ησλ εηδηθψλ 
ζηνηρείσλ κπνξνχλ λα ζεσξνχληαη σο ζηέιερνο ή θαη λα θπιάζζνληαη 
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θαηά ηξφπν αζθαιή ζε ειεθηξνληθή κνξθή γηα φινπο ηνπο ππφρξενπο ή 
γηα θαηεγνξίεο κφλν απηψλ, ζε νιφθιεξε ηε ρψξα ή ζε ηκήκαηα απηήο. 

γε)
(6)

 Να νξίδεη δηαθνξεηηθά ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ ππνβάιιν-
ληαη, ηνλ ηξφπν θαη ην ρξφλν ππνβνιήο απηψλ, θαζψο θαη ησλ δεδνκέ-
λσλ ησλ βηβιίσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ, γηα φινπο ηνπο ππφρξενπο ή γηα θα-
ηεγνξίεο κφλν απφ απηνχο, ζε νιφθιεξε ηε ρψξα ή ζε ηκήκαηα κφλν απ-
ηήο, 

 

γζη)
(7)

 λα νξίδεη γηα φινπο ηνπο επηηεδεπκαηίεο ή γηα θαηεγνξίεο κφ-

λν απφ απηνχο ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα ηήξεζεο θαη έθδνζεο φισλ ή κεξη-
θψλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα απ-
ηνχ, θαζψο θαη λα ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά γηα φινπο ηνπο επηηεδεπκαηίεο ή 
γηα θαηεγνξίεο κφλν απφ απηνχο ηνλ ηξφπν ζεψξεζεο θαη ηήξεζεο ησλ 
βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, ηνλ ηξφπν θαη ην ρξφλν ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ 
θαη έθδνζεο ησλ ζηνηρείσλ, ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα δηαθχιαμεο φισλ ή 
κεξηθψλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαη νπνηαδήπνηε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέ-
ξεηα. 

γδ) λα ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηα πξφζζεηα βηβιία πνπ πξέπεη λα ηε-
ξεζνχλ θαη ηα εηδηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα εθδνζνχλ, ζε νιφθιεξε ηε 
Υψξα ή ζε ηκήκαηα απηήο, 

γε)
(8)

 Να ππνρξεψλεη φινπο ηνπο επηηεδεπκαηίεο ή θαη θαηεγνξίεο 
κφλν απφ απηνχο, ζε νιφθιεξε ηε ρψξα ή ζε ηκήκαηα απηήο, γηα ηελ ηή-
ξεζε πξφζζεησλ βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε εηδηθψλ ζηνηρείσλ, γηα φιεο ηηο 
επαγγεικαηηθέο ζπλαιιαγέο ηνπο ή θαη γηα ηκήκα κφλν απηψλ θαη λα νξί-
δεη ηνλ ηξφπν ηήξεζεο θαη έθδνζήο ηνπο, θαζψο θαη λα απαιιάζζεη απφ 
ηελ έθδνζε ζηνηρείσλ. 

γζ) λα εληάζζεη θαηεγνξία επηηεδεπκαηηψλ νιφθιεξεο ηεο Υψξαο ή 
ηκήκαηνο απηήο θαη γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηνπο ή γηα ηκήκα κφλν 
απηψλ, απφ ηε δεχηεξε θαηεγνξία ηήξεζεο βηβιίσλ ζηελ πξψηε θαη αληη-
ζηξφθσο, 

γη)
( 9 )

 λα απαιιάζζεη θαηεγνξία επηηεδεπκαηηψλ, νιφθιεξεο ηεο 
ρψξαο ή ηκήκαηνο απηήο θαη γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηνπο ή γηα 
ηκήκα κφλνλ απηψλ, απφ ηελ ηήξεζε βηβιίσλ πξψηεο ή δεχηεξεο θαηε-
γνξίαο 

γηα.
(10)

 Να απαιιάζζεη απφ ηελ ηήξεζε βηβιίνπ απνγξαθψλ ηεο 

παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο Κψδηθα θαηεγνξίεο επηηε-
δεπκαηηψλ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα ή ζε ηκήκαηα απηήο 

γηβ.
(10)

 Να απαιιάζζεη ηνπο ππφρξενπο, θπζηθά πξφζσπα πνπ δελ 

έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ επηηεδεπκαηία απφ άιιε αηηία, απφ ηελ ηήξεζε 
βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε ζηνηρείσλ γηα ηηο ακνηβέο απφ ηελ παξνρή ππε-
ξεζηψλ, βάζεη ζχκβαζεο έξγνπ, πξνο ην Γεκφζην, ηνπο Ο.Σ.Α. θαη ηα 
ινηπά Ν.Π.Γ.Γ.  

γηγ)
(11)

 λα πεξηνξίδεη ή λα δηεπξχλεη ηηο θαηεγνξίεο πξνζψπσλ ζηα 
νπνία παξέρεηαη δηθαίσκα θχιαμεο παξαζηαηηθψλ ζε κηθξνθίικο ή ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή, ηα είδε παξαζηαηηθψλ γηα ηα νπνία παξέρεηαη ε σο 
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άλσ δπλαηφηεηα, θαζψο θαη λα νξίδεη ηνλ ηξφπν, ηε δηαδηθαζία, ηηο πξν-
υπνζέζεηο θαη ηελ αξκφδηα ππεξεζία ζήκαλζεο ησλ ειεθηξνληθψλ κέ-
ζσλ θαη γεληθά λα θαζνξίδεη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.

 

γηδ.
(12)

 λα θαζνξίδεη ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο, ηηο δηαδηθαζίεο, ην ρξφ-

λν, ηνλ ηξφπν, ηα κέζα θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ δηα-
ζθάιηζε ηεο γλεζηφηεηαο θαη αθεξαηφηεηαο ησλ δηαθπιαζζφκελσλ ζε 
ειεθηξνληθή - ςεθηαθή κνξθή θνξνινγηθψλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, κε ηε 
ρξήζε εηδηθψλ αζθαιψλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ ζήκαλζεο ηνπ λ. 1809/ 
1988 (ΦΔΚ 222 Α’). 

δ)
(13)

 Να θαζνξίδεη ην ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν έλαξμεο ηεο ππνρξέσ-
ζεο ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ζην εληαίν λφκηζκα ηεο Δπξσπα-
τθήο Έλσζεο - ΔΤΡΩ, ηα εηδηθά ζέκαηα γηα ηε κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ 
ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ησλ ππφρξεσλ απφ δξαρκέο ζε ΔΤΡΩ, ηα λέα 
φξηα αθαζάξηζησλ εζφδσλ γηα ηελ έληαμε ζε θαηεγνξίεο ηήξεζεο βηβιί-
σλ, θαζψο θαη θάζε ιεπηνκέξεηα ή δηαδηθαζία απαξαίηεηε γηα ηε κεηαβν-
ιή ηνπ λνκίζκαηνο απφ δξαρκέο ζε ΔΤΡΩ, ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ. 

ε)
(13)

 Να θαζνξίδεη ηε δηαδηθαζία θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα 
ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ 
ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ γηα ηε δηαζθάιηζε θαη εμππεξέηεζε ησλ ζπ-
λαιιαγψλ απηψλ, ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ επαιε-
ζεχζεσλ, θαζψο θαη γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ φξσλ πνπ επηβάιινληαη γηα 
ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε ζηνηρείσλ απφ νδεγίεο ή θαλνλη-
ζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

(14)
 

ζη)
(15) 

Να νξίδεη ηηο ελδείμεηο ηνπ πξννξηζκνχ ησλ θνξνινγηθψλ 
ζηνηρείσλ γηα φινπο ηνπο ππφρξενπο ή γηα θαηεγνξίεο κφλν απφ απηνχο 
ζε νιφθιεξε ηε ρψξα ή ηκήκαηα απηήο, 

δ)
(13)(15) 

λα ξπζκίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο γεληθά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ, 

ε)
(13)(15) 

λα εγθξίλεη θαη εληέιιεηαη θάζε δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

Κψδηθα απηνχ, ε νπνία θαηαινγίδεηαη ζηα έμνδα βεβαίσζεο άκεζσλ θφ-
ξσλ. 
 

                                                
(1) Ζ πεξίπησζε β’ ηνπ άξζξνπ 38 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 8§3 ηνπ λ. 3052/2002 θαη 

ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ πεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηά-

ζεθε είρε σο εμήο:  
«β) λα ππνρξεψλεη φινπο ηνπο ππφρξενπο επηηεδεπκαηίεο ζηε ρξεζηκνπνίεζε θνξνινγηθήο 

ηακεηαθήο κεραλήο πνπ δηαζέηεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ή θαη λα απαιιάζεη νξηζκέλνπο απφ 

απηνχο απφ ηελ ππνρξέσζε απηή, θαζψο θαη λα απαιιάζζεη ηνπο ππφρξενπο απφ ηελ έθδνζε 
ζηνηρείσλ γηα ζπλαιιαγέο πνπ ελεξγνχληαη απηφκαηα κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ, εθφζνλ 
δηαζθαιίδεηαη ε άκεζε θαη απηφκαηε ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ,» 

(2) Ζ ππνπεξίπησζε γα’ ηεο πεξίπησζεο γ’ ηνπ άξζξνπ 38 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 
9§39 ηνπ λ. 2753/1999 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. Ζ 
ππνπεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο:  

«γα) λα ππνρξεψλεη φινπο ηνπο επηηεδεπκαηίεο ή θαηεγνξίεο κφλν απφ απηνχο, ζε νιφθιεξε 
ηε Υψξα ή ζε ηκήκαηα απηήο, ζε ζεψξεζε νπνηνπδήπνηε βηβιίνπ ή ζηνηρείνπ ηνπ Κψδηθα απ-
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ηνχ, γηα ην νπνίν δελ νξίδεηαη ζεψξεζε, ή θαη λα απαιιάζεη απηνχο απφ ηελ ππνρξέσζε ζεψ-
ξεζεο νξηζκέλσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη ζεψξεζε,» 

(3) Ζ ππνπεξίπησζε γβ’ ηεο πεξίπησζεο γ’ ηνπ άξζξνπ 38 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 
9§40 ηνπ λ. 2753/1999 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. Ζ 
ππνπεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο:  

«γβ) λα ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηνλ ηξφπν ηήξεζεο ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο γηα φινπο ηνπο ππφ-
ρξενπο ή γηα θαηεγνξίεο κφλν απηψλ, ζε νιφθιεξε ηε ρψξα ή ζε ηκήκαηα απηήο, ή λα επηβάιιεη 
ηελ ππνρξέσζε ηήξεζήο ηνπ ζε θαηεγνξίεο επηηεδεπκαηηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ησλ αθα-

ζάξηζησλ εζφδσλ ηνπο,» 
(4) Ζ ππνπεξίπησζε γγ’ ηεο πεξίπησζεο γ’ ηνπ άξζξνπ 38  αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 

32§7 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Ζ 

ππνπεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο:  
«γγ) λα ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηνλ ηξφπν έθδνζεο ησλ εγγξάθσλ κεηαθνξάο γηα ηηο αζηηθέο, 

ηηο εηδηθέο θαη ηηο δηεζλείο κεηαθνξέο, ηηο ηαρπκεηαθνξέο, θαζψο θαη γηα ηηο κεηαθνξέο κε ηξίθπ-

θια νρήκαηα δεκφζηαο ρξήζεο θαη κε θνξηεγά ή κηθηήο ρξήζεο απηνθίλεηα ή ηξίθπθια ηδησηηθήο 
ρξήζεο,» 

(5) Ζ ππνπεξίπησζε γδ’ ηεο πεξίπησζεο γ’ ηνπ άξζξνπ 38 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 8§4 

ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 1.1.2003. Ζ ππνπε-
ξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο:  

«γδ) λα ππνρξεψλεη ζε αλαγξαθή ηνπ είδνπο θαηά γεληθέο θαηεγνξίεο θαη λα ξπζκίδεη δηαθν-

ξεηηθά ηνλ ηξφπν θαη ην ρξφλν έθδνζεο ησλ απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο αγαζψλ, παξνρήο 
ππεξεζηψλ θαη ησλ εηδηθψλ ζηνηρείσλ θαη λα νξίδεη δηαθνξεηηθά ηηο πξνυπνζέζεηο, βάζεη ησλ 
νπνίσλ ε ηαηλία ηεο ηακεηαθήο κεραλήο δχλαηαη λα ζεσξείηαη σο ζηέιερνο ησλ απνδείμεσλ θαη 

ησλ εηδηθψλ ζηνηρείσλ απηψλ, γηα φινπο ηνπο ππφρξενπο ή γηα θαηεγνξίεο κφλν απηψλ, ζε νιφ-
θιεξε ηε ρψξα ή ζε ηκήκαηα απηήο,» 

Πξνεγνχκελα, ε ππνπεξίπησζε απηή είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 15§10 ηνπ λ. 2579/  
1998 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.2.1998. Ζ ππνπεξίπησζε 

πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο:  
«γδ) λα ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηνλ ηξφπν θαη ην ρξφλν έθδνζεο ησλ απνδείμεσλ ιηαληθήο πψ-

ιεζεο αγαζψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ησλ εηδηθψλ ζηνηρείσλ θαη λα νξίδεη δηαθνξεηηθά ηηο 

πξνυπνζέζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ ε ηαηλία ηεο ηακεηαθήο κεραλήο δχλαηαη λα ζεσξείηαη σο ζηέ-
ιερνο ησλ απνδείμεσλ θαη ησλ εηδηθψλ ζηνηρείσλ απηψλ, γηα φινπο ηνπο ππφρξενπο ή γηα θαηε-
γνξίεο κφλν απηψλ, ζε νιφθιεξε ηε Υψξα ή ζε ηκήκαηα απηήο,» 

(6) Ζ ππνπεξίπησζε γε’ ηεο πεξίπησζεο γ’ ηνπ άξζξνπ 38  αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 
32§8 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Ζ 
ππνπεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο:  

«γε) λα νξίδεη δηαθνξεηηθά ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη, ηνλ ηξφπν θαη ην ρξφ-
λν ππνβνιήο ηνπο, γηα φινπο ηνπο ππνρξένπο ή γηα θαηεγνξίεο κφλν απφ απηνχο, ζε νιφθιεξε 
ηε Υψξα ή ζε ηκήκαηα κφλν απηήο,» 

(7) Ζ ππνπεξίπησζε γζη’ ηεο πεξίπησζεο γ’ ηνπ άξζξνπ 38  αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 
32§9 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. Ζ 
ππνπεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 

«γζη) λα ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ην ρξφλν ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ζεψ-
ξεζεο, ηήξεζεο, ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο κεραλν-
γξάθεζεο ησλ ινγηζηηθψλ εξγαζηψλ ησλ επηηεδεπκαηηψλ,» 

(8) Ζ ππνπεξίπησζε γε’ ηεο πεξίπησζεο γ’ ηνπ άξζξνπ 38 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 
9§41 ηνπ λ. 2753/1999 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. Ζ 
ππνπεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηάζεθε είρε σο εμήο:  

«γε) λα ππνρξεψλεη φινπο ηνπο επηηεδεπκαηίεο ή θαη θαηεγνξίεο κφλν απφ απηνχο, ζε νιφ-
θιεξε ηε Υψξα ή ζε ηκήκαηα απηήο, γηα ηελ ηήξεζε πξφζζεησλ βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε εηδηθψλ 
ζηνηρείσλ, γηα φιεο ηηο επαγγεικαηηθέο ζπλαιιαγέο ηνπο ή θαη γηα ηκήκα κφλν απηψλ, θαη λα 

νξίδεη ηνλ ηξφπν ηήξεζεο θαη έθδνζήο ηνπο,» 
(9) Ζ ππνπεξίπησζε γη’ ηεο πεξίπησζεο γ’ ηνπ άξζξνπ 38 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 21§12 

ηνπ λ. 2166/1993 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 24.8.1993. 

(10) Ζ ππνπεξίπησζε γθ’ ηεο πεξίπησζεο γ’ ηνπ άξζξνπ 38 αξηζκήζεθε ζε γηα’ θαη ε ππνπε-
ξίπησζε γηβ’ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 4§27 ηνπ λ. 2390/1996 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξ-
ζξν 10 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 21.3.1996. 



Κωδηθοποίεζε π.δ/ηος 186/1992                                                   Άρζρο 38 

 171 

                                                                                                              
Ζ ππνπεξίπησζε γθ’, πνπ αξηζκήζεθε ζε γηα’, είρε πξνζηεζεί κε ην άξζξν 43§34 ηνπ λ. 

2214/1994 θαη ίζρπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 11.5.1994. 

(11) Ζ ππνπεξίπησζε γηγ’ ηεο πεξίπησζεο γ’ ηνπ άξζξνπ 38 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 15§10 
ηνπ λ. 2579/1998 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.2.1998. 

(12)  Ζ ππνπεξίπησζε γηδ’ ηεο πεξίπησζεο γ’ ηνπ άξζξνπ 38  πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 

32§10 ηνπ λ. 3522/2006 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. 
(13) Οη πεξηπηψζεηο δ’ θαη ε’ ηνπ άξζξνπ 38 πξνζηέζεθαλ θαη νη πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο 

δ’ θαη ε’ αλαξηζκήζεθαλ ζε ζη’ θαη δ’ αληίζηνηρα κε ην άξζξν 9§42 ηνπ λ. 2753/1999 θαη ηζρχνπλ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. 
(14) ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο ε’ ηνπ άξζξνπ 38 κεηά ηε ιέμε «επαιεζεχζεσλ» ηέζεθε θφκ-

κα θαη πξνζηέζεθε ε θξάζε «θαζψο θαη γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ φξσλ πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ 

ηήξεζε βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε ζηνηρείσλ απφ νδεγίεο ή θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσ-
ζεο» κε ην άξζξν 8§5 ηνπ λ. 3052/2002 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ 
απφ 1.1.2003. 

(15) Ζ πεξίπησζε ζη’ ηνπ άξζξνπ 38  πξνζηέζεθε θαη νη πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο ζη’ θαη 
δ’ αλαξηζκήζεθαλ ζε πεξηπηψζεηο δ’ θαη ε’ αληίζηνηρα κε ην άξζξν 32§11 ηνπ λ. 3522/2006 θαη 
ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.12.2006. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η’ 
ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ - ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ 

 
Άξζξν 39. 

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο. 
 

1. Κάζε δηάηαμε αληίζεηε ζηνλ παξφληα Κψδηθα δελ ηζρχεη ζε ζέκα-

ηα πνπ ξπζκίδνληαη απ’ απηφλ. 
2. Οη επηηεδεπκαηίεο πνπ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

παξφληνο Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, αιιάδνπλ θαηεγνξία βηβιίσλ θαη ε-
ληάζζνληαη απφ ηελ πξψηε ζηε δεχηεξε θαηεγνξία ή θαη αληίζηξνθα, 
εμαθνινπζνχλ λα ηεξνχλ ηα βηβιία ηεο θαηεγνξίαο ηνπο κέρξη ηε ιήμε ηεο 
δηαρεηξηζηηθήο ηνπο πεξηφδνπ. 

3.
(1)

 Καη’ εμαίξεζε ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξά-

θνπ 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ παξφληνο πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, ηα βηβιία 
θαη ζηνηρεία πνπ ηεξήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ/ηνο 99/1977 (ΦΔΚ 
34 Α’) θαη ζηα νπνία έρνπλ θαηαρσξεζεί ζπλαιιαγέο κέρξη 31.12.1991 ή 
κέρξη 30.6.1992 γηα ηνπο επηηεδεπκαηίεο πνπ ε δηαρεηξηζηηθή ηνπο πεξίν-
δνο έιεμε ζηηο 30.6.1992, δηαηεξνχληαη γηα φζν ρξφλν πξνβιέπνπλ νη 
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ, νη 
νπνίεο δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ θαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο δηαηάγ-
καηνο. 

Δπίζεο δηαηεξνχληαη γηα φζα ρξφληα πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθφπ 2 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ π.δ. 99/1977 (ΦΔΚ 34 Α’) ηα βηβιία 
θαη ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο γηα 
ζπλαιιαγέο κέρξη 31.12.1994 ή κέρξη 30.6.1995 γηα ηνπο επηηεδεπκαηίεο 
πνπ ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο ιήγεη ζηηο 30 Ηνπλίνπ.

(2)
 

4. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξα-
γξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Κψδηθα απηνχ, σο ηηκή θηήζεο ησλ ρξεν-
γξάθσλ πνπ θαηείρε ν επηηεδεπκαηίαο θαηά ηελ απνγξαθή ηεο πξνεγνχ-
κελεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο δηάηαμεο απηήο δηαρεηξηζηηθήο ηνπ πε-
ξηφδνπ, ιακβάλεηαη ε ηηκή απνηίκεζήο ηνπο ζηελ απνγξαθή απηή. 

5. Απνθάζεηο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθψλ Βηβιίσλ, ηεο 

Δπηηξνπήο Λνγηζηηθψλ Ακθηζβεηήζεσλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθψλ 
Βηβιίσλ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ γηα ην ρξφλν πνπ νξίδεηαη θαη ηα ζέ-
καηα πνπ ξπζκίδνληαη αληίζηνηρα απφ απηέο, εθφζνλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Κψδηθα απηνχ πθίζηαληαη νη ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο. 

Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθψλ Βηβιίσλ, κε ηηο νπνίεο έ-
ρεη δνζεί πιήξεο ή κεξηθή απαιιαγή απφ ηελ ηήξεζε ηνπ βηβιίνπ απν-
ζήθεο θαηά ηελ εμαγσγή ζε επηηεδεπκαηίεο, νη νπνίνη είλαη ππφρξενη ηή-
ξεζεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο (νκάδα 9) θαη ιήγνπλ ηελ 31.12.2000 θαη 
κεηά, παχνπλ λα ηζρχνπλ γηα ηηο απφ 1.1.2001 θαη ζην εμήο δηαρεηξηζηηθέο 
πεξηφδνπο. Οη επηηεδεπκαηίεο απηνί, εθφζνλ εμαθνινπζνχλ λα αληηκεησ-
πίδνπλ δπζρέξεηεο ζηελ ηήξεζε ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο, κπνξνχλ λα επα-
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λέιζνπλ κε λέα αίηεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Λνγηζηηθψλ Βηβιίσλ εληφο 
ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 
ηνπ άξζξνπ 37.

(3)
 

6. Οη Δπηηξνπέο Λνγηζηηθψλ Βηβιίσλ κέρξη ηε ζπγθξφηεζή ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ παξφ-
ληνο Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, ζα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ κε ηε ζε-
κεξηλή ζχλζεζή ηνπο. 

7. Όπνπ απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γίλεηαη παξαπνκπή ζηηο δηαηά-
μεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθψλ ηνηρείσλ, κεηά ηελ ηζρχ ηνπ παξφληνο 
Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, λννχληαη νη ζπλαθείο δηαηάμεηο ηνπ Γηαηάγκα-
ηνο απηνχ. 

8. Οη δηαηάμεηο ηνπ λ. 1809/1988 «θαζηέξσζε ειεθηξνληθψλ ηακεηα-
θψλ κεραλψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 222), θαη νη απνθάζεηο πνπ 
εθδφζεθαλ, θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ λφκνπ απηνχ, εμαθνινπζνχλ λα η-
ζρχνπλ θαη κεηά ηελ έθδνζε θαη ηζρχ ηνπ παξφληνο Πξνεδξηθνχ Γηαηάγ-
καηνο. 

9. Φνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ή έρνπλ ζεσξεζεί 

κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 99/1977 θαη δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 
απφ ηνπο επηηεδεπκαηίεο θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ 
ηνπ παξφληνο Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, 
φπσο έρνπλ, κέρξη εμάληιεζήο ηνπο, φρη φκσο πέξαλ ηεο 31εο Γεθεκ-
βξίνπ 1992. 

10. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ π.δ. 99/1977, ζε φηη αθνξά ηηο 

ξπζκίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ρξφλν, ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία π-
πνβνιήο ησλ δειψζεσλ ηειψλ ραξηνζήκνπ θαη εηζθνξψλ θαη φπσο νη 
δηαηάμεηο απηέο ηζρχνπλ, εθαξκφδνληαη θαη κεηά ηελ έθδνζε θαη ηελ έλαξ-
με ηζρχνο ηνπ παξφληνο Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο θαη κέρξη ηνπ ρξφλνπ 
πνπ κε άιιεο δηαηάμεηο ζα ξπζκηζηνχλ ηα ζέκαηα απηά. 

11. Δθθξεκείο θνξνινγηθέο ππνζέζεηο ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο 
Γ.Ο.Τ., ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο θαη αλ βξίζθνληαη, πνπ 
αθνξνχλ ζε δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ έιεμαλ κέρξη ηελ δεκνζίεπζε 
ηνπ παξφληνο Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, αλ απφ θνξνινγηθφ έιεγρν έ-
ρνπλ δηαπηζησζεί ή δηαπηζησζνχλ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ή παξαηππίεο 
ζηελ ηήξεζε ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ ζπληζηνχλ αλεπάξθεηα κε 
βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 99/1977, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηζνδήκα-
ηνο, θξίλνληαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. κε βάζε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο. Δπίζεο, θνξνινγηθέο 
ππνζέζεηο ησλ απηψλ σο άλσ δηαρεηξηζηηθψλ πεξηφδσλ, ησλ νπνίσλ ηα 
βηβιία θαη ζηνηρεία θξίζεθαλ απφ ηνλ έιεγρν αλεπαξθή κε βάζε ηηο δηα-
ηάμεηο ηνπ π.δ. 99/1977 θαη νη νπνίεο εθθξεκνχλ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 
ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ λ. 1892/1990 (ΦΔΚ Α’ 101) ή ελψπηνλ ησλ Γηνηθεηη-
θψλ Πξσηνδηθείσλ θαη δελ έρνπλ ζπδεηεζεί επί ηεο νπζίαο κέρξη ηε δε-
κνζίεπζε ηνπ παξφληνο πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, επαλαθξίλνληαη απφ 
ηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
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30 ηνπ παξφληνο πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, εθφζνλ ππνβιεζεί αίηεζε 
ηνπ επηηεδεπκαηία εληφο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ 
απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο. 

12. Οη παξαθάησ απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ εμαθν-

ινπζνχλ λα ηζρχνπλ: 
α) . 4149/111/18.7.1979 «πεξί ζεσξήζεσο ησλ θνξνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ», πνπ εδξεχνπλ ζηα Γηακεξίζκαηα 
Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη Γπηηθήο Αηηηθήο» (ΦΔΚ Β’ 738). 

β) . 4076/127/16.9.1982 «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο . 
4149/111/18.7.79 απφθαζεο κε ζέκα «ζεψξεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζηνη-
ρείσλ ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ πνπ εδξεχνπλ ζηα Γηακεξίζκαηα Αλαην-
ιηθήο Αηηηθήο θαη Γπηηθήο Αηηηθήο» (ΦΔΚ Β’ 898). 

γ) . 1082/8.4.1986 «Αλαγξαθή ηνπ αξηζκνχ θνξνινγηθνχ κεηξψ-
νπ ζηα θνξνινγηθά ζηνηρεία» (ΦΔΚ Β’ 330). 

δ) Π. 1470/1405/ΠΟΛ. 61/24.2.1987 «Γηαδηθαζία θνξνινγίαο Αζηη-
θψλ θαη Τπεξαζηηθψλ ΚΣΔΛ θαη ηδηνθηεηψλ ησλ ιεσθνξείσλ απηψλ» 
(ΦΔΚ Β 105). 

ε) Π. 1586/4.3.1987 «Σξφπνο θνξνινγίαο ησλ ηδηφηππσλ κεηαθν-
ξηθψλ επηρεηξήζεσλ (Η.Μ.Δ.) θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ απηνθηλήησλ απηψλ» 
(ΦΔΚ Β’ 1986). 

ζη) . 1935/ΠΟΛ. 183/17.6.1987 «Αλάξηεζε πηλαθίδαο απφ ηνπο 
επηηεδεπκαηίεο γηα ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο ή φρη απνδείμεσλ ιηαληθήο 
πψιεζεο αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ζην θνηλφ» (ΦΔΚ Β’ 311). 

δ) . 1659/104/20.6.1988 «Πεξί ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ Ζιεθηξν-
ληθψλ Σακεηαθψλ Μεραλψλ» (ΦΔΚ Β’ 497). 

ε) 1125645/954/11.12.1989 «Σξνπνπνίεζε νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ 
ηεο απφθαζεο . 1659/104/1988» (ΦΔΚ Β’ 903). 

ζ) 1125793/961/ΠΟΛ. 1273/11.12.1989 «Σήξεζε βηβιίνπ εκεξνιν-
γίνπ κεηαθνξάο θαη ρξφλνο θνξησηηθήο ζηηο επαλαιακβαλφκελεο κεηα-
θνξέο κε απηνθίλεηα θνξηεγά ή ηξίθπθια Γ.Υ.» (ΦΔΚ Β’ 923). 

η) 1023858/230/ΠΟΛ. 1062/23.3.1990 «πεξί ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
πξέπεη λα εθδίδνληαη απφ ηα ηνπξηζηηθά ή ηαμεηδησηηθά γξαθεία γηα ηηο 
εθδξνκέο, πεξηεγήζεηο θαη κεηαθνξέο πξνζψπσλ (TRANSFERS) κε 
ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία» (ΦΔΚ Β’ 245). 

ηα) 1060347/648/ΠΟΛ. 1183/17.8.1990 «πεξί ρξφλνπ έθδνζεο α-
πνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο αγαζψλ θαη εηδηθψλ ζηνηρείσλ απφ θαηεγν-
ξίεο επηηεδεπκαηηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Ζ.Σ.Μ.» (ΦΔΚ Β’ 561). 

ηβ) 1091111/1137/ΠΟΛ. 1261/18.12.1990 «Πεξί ηξνπνπνίεζεο ζπ-
κπιήξσζεο θαη δηφξζσζεο νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ ηεο απφθαζεο . 
1659/104/1988» (ΦΔΚ Β’ 836). 

ηγ) 1050321/504/ΠΟΛ. 1117/31.5.1991 «πεξί ελαιιαθηηθνχ ηξφπνπ 
έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ θαηαζηήκαηα πνπ ζεξβίξνπλ θα-
γεηφ γηα επηηφπηα θαηαλάισζε θαη ρξεζηκνπνηνχλ Ζ.Σ.Μ.» (ΦΔΚ Β’ 454). 
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(1) Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 39 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 19α§3 ηνπ λ. 2459/1997 

θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 40 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 18.2.1997. Ζ παξάγξαθνο πνπ αληη-

θαηαζηάζεθε είρε σο εμήο: 
«3. Καη’ εμαίξεζε ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ 

παξφληνο Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, ηα βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ ηεξήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο π.δ. 

99/1977 θαη ζηα νπνία έρνπλ θαηαρσξεζεί ζπλαιιαγέο κέρξη 31.12.1990 ή κέρξη 30.6.1991, γηα 
ηνπο επηηεδεπκαηίεο πνπ ε δηαρεηξηζηηθή ηνπο πεξίνδνο έιεμε ζηηο 30.6.1991, δηαηεξνχληαη γηα 
φζν ρξφλν πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Γηαηάγκαηνο απηνχ, 

νη νπνίεο δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ θαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο.» 
(2) Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 39 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 35§3 ηνπ 

λ. 2648/1998 θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 48 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 22.10.1998. 

(3) Σα δχν ηειεπηαία εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 39 πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 
9§43 ηνπ λ. 2753/1999 θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απφ 17.11.1999. 
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Άξζξν 40. 
Έλαξμε ηζρύνο. 

 
Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο αξ-

ρίδεη: 
1. Σσλ δηαηάμεσλ ησλ εδαθίσλ (πξνηάζεσλ) πξψηνπ θαη δεχηεξνπ 

ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7, ησλ άξζξσλ 20, 22, 23 θαη 24 απφ ηελ 
1ε Ηαλνπαξίνπ 1993. Καη’ εμαίξεζε, ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξ-
ζξσλ 22, 23 θαη 24 επηηξέπεηαη πξναηξεηηθά απφ ην ρξφλν έλαξμεο ηζρχ-
νο ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ, φπσο απηφο νξίδεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 3 
ηνπ άξζξνπ απηνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ 
απηψλ ζην ζχλνιφ ηνπο. 

2. Σσλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 4, θαζψο θαη ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 8, κφλν ζε φηη αθνξά ηα φξηα αθαζάξηζησλ εζφ-
δσλ γηα ηελ ηήξεζε ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο, γηα ηνπο επηηεδεπκαηίεο πνπ 
ε δηαρεηξηζηηθή ηνπο πεξίνδνο έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1991, απφ ηελ 
1ε Ηαλνπαξίνπ 1992. 

3. Σσλ ινηπψλ δηαηάμεσλ απφ ηελ 1ε ηνπ κεζεπφκελνπ κήλα απφ 
ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εθηφο αλ νξίδεηαη 
δηαθνξεηηθά απφ απηέο. 

ηνλ Τπνπξγφ ησλ Οηθνλνκηθψλ αλαζέηνπκε ηε δεκνζίεπζε θαη ε-
θηέιεζε ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο. 

 
Αζήλα, 16 Μαΐνπ 1992 


