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Ρυθµίσεις του Κ.Β.Σ. όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 20 του Ν.3296/2004: 
 
§1: Ενηµερωτική καταχώρηση εσόδων στα βιβλία Β΄  

• Επιτρέπεται η συγκεντρωτική καταχώριση εσόδων στα βιβλία Β΄ κατηγορίας από 1.1.2005. 
• Η ενηµέρωση του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων µπορεί να γίνεται (προαιρετικά) µε µία µηνιαία 

εγγραφή (εκτύπωση από την φ.τ.µ.) των ηµερήσιων δελτίων «Ζ», µε την προυπόθεση ότι θα 
εµφανίζονται τα αθροίσµατα των επιµέρους ηµερήσιων δελτίων και ο πρώτος και τελευταίος 
αριθµός του «Ζ» του αντίστοιχου µήνα και παραµένει η υποχρέωση έκδοσης και διαφύλαξης των 
ηµερήσιων δελτίων «Ζ». 

• Η διαφύλαξη του Μηνιαίου ∆ελτίου Αναφοράς και των ηµερήσιων δελτίων θα γίνεται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του αρθρου 21 του Κ.Β.Σ όπως ισχύουν. 

 
§2: ∆υνατότητα ή µη συγκεντρωτικής (µηνιαίας) καταχώρισης των δελτίων «Ζ» στα βιβλία 
Γ΄κατηγορίας 

• Στους επιτηδευµατίες που τηρούν βιβλία Γ΄κατηγορίας δεν παρέχεται η δυνατότητα συγκεντρωτικής 
(µηνιαίας) καταχώρισης των ηµερήσιων δελτίων «Ζ». 

 
§3: Απαλλαγή τήρησης βιβλίου αποθήκης των κατασκευαστών δηµοσίων και ιδιωτικών τεχνικών 
έργων 

• Επέρχεται απαλλαγή τήρησης βιβλίου αποθήκης για τους κατασκευαστές ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών 
τεχνικών έργων αρχοµένης από 1.1.2005. Για τις επιχειρήσεις που η χρήση τους λήγει µετά την 
1.1.2005 συνεχίζει η υποχρέωση τήρησης των εσόδων κατ’έργο µέχρι τη λήξη της χρήσης. 

• Όταν ο κατασκευαστής ∆ηµοσίων ή Ιδιωτικών τεχνικών έργων έχει και άλλο κλάδο 
δραστηριότητας, ο δεύτερος αυτός κλάδος κρίνεται αυτοτελώς, µε βάση τα ακαθάριστα έσοδα του 
κατά τις δύο προηγούµενες διαχειριστικές περιόδους.  

o Εάν τα έσοδα 2ου κλάδου > όρια τήρησης βιβλίου αποθήκης, τότε ο ανωτέρω 
κατασκευαστής υποχρεούται στη τήρηση βιβλίου αποθήκης για το 2ο κλάδο.  

o Εάν τα έσοδα 2ου κλάδου < όρια τήρησης βιβλίου και ο κατασκευαστής τηρεί βιβλίο 
αποθήκης (χρήση 2004) για τον 1ο κλάδο, τότε από 1.1.2005 µπορεί να σταµατήσει την 
τήρηση βιβλίου για το 2ο κλάδο.  

 
§4: Απαλλαγή από την τήρηση βιβλίου αποθήκης κατά την εξαγωγή των εκµεταλλευτών 
καταστηµάτων Σούπερ – Μάρκετ.  

• Από 1.1.2005 ο εκµεταλλευτής καταστηµάτων Σούπερ – Μάρκετ απαλλάσσεται από την τήρηση 
βιβλίου αποθήκης κατά την εξαγωγή και τηρεί µόνο για την εισαγωγή.  

• Ως κατάστηµα Σούπερ – Μάρκετ θεωρείται η επιχείρηση που πωλεί µε το σύστηµα της 
αυτοεξυπηρέτησης κυρίως είδη παντοπωλείου και όχι το πολυκατάστηµα που πωλεί, κυρίως είδη 
ένδυσης, παιχνίδια, κλπ... 

• Οι υπόλοιποι λιανοπωλητές που δεν εµπίπτουν στη κατηγορία των Σούπερ-  Μάρκετ υποχρεούνται 
στη τήρηση του βιβλίου αποθήκης.  

• Σε περίπτωση που ο εκµεταλλευτής καταστήµατος Σούπερ – Μάρκετ διατηρεί και άλλο εµπορικό 
κλάδο, τότε κρίνεται συνολικά.    

 
§5: Απαλλαγή ορισµένων υποκαταστηµάτων από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων.  

• Από 1.1.2005 υποκαταστήµατα που στεγάζονται στον ίδιο ή σε συνεχόµενο κτιριακό χώρο µε την 
έδρα, ή που βρίσκονται στον ίδιο νοµό και νησί µε την έδρα ή σε απόσταση µικρότερη των 50 
χιλιοµέτρων απ’ αυτή, απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων. Απαλλαγή για τα 
πρόσθετα βιβλία ισχύει µόνο κατόπιν άδειας της αρµόδιας ∆ΟΥ.  

• Η ανωτέρω απαλλαγή παρέχεται προαιρετικά στους δικαιούχους µε την προυπόθεση ότι τα 
δεδοµένα των υποκαταστηµάτων καταχωρούνται στα βιβλία της έδρας µε τον ακόλουθο τρόπο: 
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o  Για βιβλία Α΄και Β΄ κατηγορίας οι αγορές και οι πωλήσεις πρέπει να παρακολουθούνται σε 
χωριστές στήλες στα βιβλία της έδρας. 

o Για βιβλία Γ΄κατηγορίας οι αγορές και οι πωλήσεις, η παροχή υπηρεσιών και το ταµείο 
πρέπει να παρακολουθούνται σε διακεκριµένους υπόλογαριασµούς στα βιβλία της έδρας. 

o Τα υποκαταστήµατα που στεγάζονται στον ίδιο ή σε συνεχόµενο κτιριακό χώρο µε την έδρα 
καταχωρούνται στα βιβλία της έδρας χωρίς υποχρέωση διακεκριµένης παρακολούθησης. 

• Για την εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης δεν απαιτείται η υποβολή γνωστοποίησης στο Τµήµα 
Κ.Β.Σ. της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. αλλά µόνο η δήλωση µεταβολής στο Τµήµα Μητρώου της αρµόδιας 
∆.Ο.Υ εντός µηνός. 

 
§6: Επέκταση του χρόνου έκδοσης των στοιχείων αξίας του άρθρου 12 του ΚΒΣ που εκδίδονται 
µηχανογραφικά και σηµαίνονται µε τη χρήση Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ.  

• Επεκτείνεται ο χρόνος έκδοσης των στοιχείων αξίας του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. που εκδίδονται 
µηχανογραφικά µε τη χρήση Η/Υ και σηµαίνονται µε τη χρήση Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ µέχρι την 15 του 
επόµενου µήνα. Για το τέλος χρήσης µέχρι την 20η του επόµενου µήνα από το τέλος της χρήσης. 

• Όταν προηγείται η έκδοση ∆ελτίου αποστολής, το Τιµολόγιο Πώλησης Αγαθών και το Πιστωτικό 
Τιµολόγιο επί επιστοφής αγαθών, µπορούν να εκδίδονται µέσα στο επόµενο δεκαπενθήµερο από τη 
λήξη των 30 ηµερών µε ηµεροµηνία την 30 µετά την έκδοση του ∆.Α. Αντίθετα όταν το τιµολόγιο 
εκδίδεται µέσα στο χρονικό διάστηµα του ενός µηνός από την έκδοση του ∆ελτίου Αποστολής, τότε 
εκδίδεται µε την τρέχουσα ηµεροµηνία. 

• Σε περίπτωση που οι ισχύουσες καταληκτικές προθεµίες έκδοσης των στοιχείων συµπίπτουν µε 
ηµέρα γενικής αργίας, µετακυλίονται ανάλογα. 

• Η ανωτέρω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα στοιχεία του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ. (φορτωτικά έγγραφα). 
 
§7: Χρόνος ενηµέρωσης του βιβλίου αποθήκης κατ’ αξία. 

• Από 1.1.2005 η αξία στο βιβλίο αποθήκης συµπληρώνεται µέχρι την 15η ηµέρα του επόµενου µήνα 
από την έκδοση ή λήψη του στοιχείου αξίας. 

 
§8: Χρόνος ενηµέρωσης του βιβλίου συνδροµητών. 

• Από 1.1.2005 ο νέος χρόνος ενηµέρωσης του βιβλίου συνδροµητών ορίζεται σε πέντε (5) ηµέρες 
από την εγγραφή του συνδροµητή. 

 
 §9: Υποβολή στοιχείων για διασταύρωση 

• Από 1.1.2005 οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προµηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων 
θα περιλαµβάνουν  στο εξής συναλλαγές, ανεξάρτητα από την αξία του εκάστοτε στοιχείου που έχει 
εκδοθεί γι’ αυτές. Σε περίπτωση που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί συναλλαγές κατά την προηγούµενη 
χρήση δεν υποβάλλονται µηδενικές καταστάσεις.  

• Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων για διασταύρωση θα υποβληθούν για πρώτη φορά µε τον νέο 
τρόπο το έτος 2006 (30/9/2006 και εφεξής). 

 
§10 & §19: Χρόνος διαφύλαξης των βιβλίων και των στοιχείων  

• Από 14.12.2004 ο χρόνος διαφύλαξης των βιβλίων, ηλεκτροµαγνητικών µέσων και των λοιπών 
στοιχείων συνδέεται µε τον χρόνο παραγραφής του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου για επιβολή φόρου. 

• Με τις νέες διατάξεις δεν υπάρχει υποχρέωση διαφύλαξης των βιβλίων των χρήσεων που έχουν 
παραγραφεί. Τα προαναφερόµενα δεν ισχύουν για τις χρήσεις που υπάρχουν πλαστά, εικονικά, 
νοθευµένα στοιχεία ή κατασχεµένα ανεπίσηµα βιβλία, καθότι για τις περιπτώσεις αυτές  ορίζεται 
διαφορετικός χρόνος παραγραφής του δηµοσίου για επιβολή φόρου εισοδήµατος και Φ.Π.Α (+10 
χρόνια επιπλέον του νόµιµου χρόνου παραγραφής). 
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Χρήση Χρόνος 
Παραγραφής 

Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων 
 (προισχύουσες διατάξεις) 

1/1 – 31/12 1989 2000 2004 
1/1 – 31/12 1990 2002 2006 
1/1 – 31/12 1991 2002 2006 
1/1 – 31/12 1992 2003 2007 
1/1 – 31/12 1993 2003 2007 
1/1 – 31/12 1994 2003 2007 
1/1 – 31/12 1995 2003 2003 
1/1 – 31/12 1996 2003 2003 
1/1 – 31/12 1997 2003 2003 

 
§11 & §20: ∆ιαφύλαξη των στοιχείων των χρήσεων που έχουν περαιωθεί.  

• Από 14.12.2004 τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγράφων των χρήσεων που έχουν 
περαιωθεί πρέπει να διαφυλάσσονται και µετά τον έλεγχο και µέχρι τον εκάστοτε οριζόµενο από τις 
διατάξεις χρόνο για τη φύλαξη τους. 

• Με µεταβατική διάταξη εξαιρούνται τα στοιχεία των χρήσεων εκείνων για τις οποίες οι σχετικές 
εγγραφές κατέστησαν αµετάκλητες µέχρι την 14.12.2004. 

 
§12: Εκτύπωση – Εγγραφή σε CD του βιβλίου συνδροµητών. 

• Από 1.1.2005 παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης ή εγγραφής σε θεωρηµένο οπτικό δίσκο (CD) των 
δεδοµένων του βιβλίου συνδροµητών, όταν αυτό τηρείται µηχανογραφικά, µέχρι το τέλος του 
επόµενου µήνα, µε την προυπόθεση ότι όταν ζητηθεί από τον έλεγχο να είναι δυνατή άµεσα η 
εκτύπωση σε αθεώρητο µηχανογραφικό χαρτί των δεδοµένων του βιβλίου µέχρι και την τελευταία 
ηµέρα ενηµέρωσης.  

• Τα υποκαταστήµατα που συνδέονται online µε την έδρα απαλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης 
του ανωτέρω βιβλίου. 

 
§13: Απώλεια βιβλίων λόγω σεισµού, πυρκαγιάς ή θεοµηνίας. 

• Από 14.12.2004 η απώλεια των βιβλίων που προέρχεται από σεισµό, πυρκαγιά ή θεοµηνεία δεν τα 
καταστά ανεπαρκή κάτω από τις εξής αθροιστικές προυποθέσεις: Να υπάρχει η δυνατότητα 
επαναδηµιουργία τους σε χρόνο που θα ορίσει ο προιστάµενος της ∆ΟΥ και να έχει υποβληθεί 
εγκαίρως γνωστοποίηση στην αρµόδια ∆ΟΥ για την απώλεια τους. 

 
§14: Μη απόρριψη των βιβλίων επί απώλειας του περιεχοµένου του CD του βιβλίου αποθήκης. 

• Σε περίπτωση απώλειας του περιεχοµένου του CD του βιβλίου αποθήκης δεν απορρίπτονται τα 
βιβλία µε την προυπόθεση να προκύπτει ότι τα δεδοµένα του οπτικού δίσκου που δεν 
αναπαράγονται δεν καθιστούν τις ελεγκτικές επαληθεύσεις ανέφικτες (έστω και ενδεικτικά). 

 
§15 & §17: Απάλειψη της «πρόθεσης του επιτηδευµατία για απόκρυψη φορολογητέας ύλης» από τους 
λόγους ανακρίβειας των βιβλίων. 

• Η απόκρυψη φορολογητέας ύλης από τα βιβλία του επιτηδευµατία εφόσον είναι µεγάλης έκτασης σε 
σχέση µε τα οικονοµικά µεγέθη της εταιρείας, τότε τα βιβλία κρίνονται ανακριβή.  

 
§16: Μετονοµασία του ΕΘ.Ε.Κ. σε ∆.Ε.Κ. 

• Το «Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο» (ΕΘΕΚ) µετονοµάζεται σε «∆ιαπεριφεριακό Ελεγκτικό Κέντρο 
Αθηνών ή Θεσσαλονίκης» (∆ΕΚ). 

 
§18: Επέκταση των δικαιωµάτων του προισταµένου ∆.Ο.Υ. 

• Επεκτείνονται τα δικαιώµατα  του προισταµένου της ∆.Ο.Υ. σχετικά µε τη δυνατότητα έκδοσης 
αποφάσεων σχετικά µε: 

o Tη χρησιµοποίηση οχηµάτων Ι.Χ. από τον επιτηδευµατία για τη διακίνιση αγαθών για 
οποιοδήποτε σκοπό 

o Τήρησης θεωρηµένου βιβλίου κινητής αποθήκης σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Κ.Β.Σ., 
ξεχωριστά για κάθε όχηµα αντί συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής. 
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§21: Μεταβατικές διατάξεις 

• Από 14.12.2004 οι επιεικέστερες διατάξεις των §3, §4 και §6 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. όπως πλέον 
ισχύουν εφαρµόζονται και για παλαιότερες διατάξεις εφόσον: 

o ∆εν έχουν ελεγχθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. 
o Έχουν ελεγθεί και δεν έχουν περαιωθεί µε διοικητική επίλυση της διαφοράς µέχρι τη 

δηµοσίευση του παρόντος νόµου 
o Εκκρεµεί η συζήτηση προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων (πρωτοδικείων – 

Εφετείων) και του Σ.τ.Ε. 
o ∆εν έχει παρέλθει µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου η προθεσµία άσκησης 

οποιουδήποτε ένδικου βοηθήµατος ή µέσου κατά απόφασης δικαστηρίου. Για το 
εµπρόθεσµο του ένδικου µέσου λαµβάνονται υπόψη και τα οριζόµενα στο άρθρο 61 §4 του 
Ν.2717/1999 περί δικαστικών διακοπών. 

• Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η δικαστική επίλυση διαφοράς µε τις ανωτέρω ευεργετικές 
διατάξεις, τότε οι επιτηδευµατίες κρίνονται µε τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο διάπραξης 
της παράβασης  

 
 
 
 

ΛΟΓΩ  ΤΗΣ  ΑΝΑΓΚΗΣ  Γ ΙΑ  ΣΥΝΤΟΜΕΣ  ΕΠΕΞΗΓΗΣΕ ΙΣ ,  ΟΙ  ΑΝΩΤΕΡΩ  ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΙΣ  ∆ΕΝ  Ε ΙΝΑ Ι  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕ ΙΣ .  ΠΡΙΝ  
ΕΝΕΡΓΗΣΕΤΕ  ΒΑΣΕ Ι  ΤΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΙΩΝ  ΠΟΥ  ΠΕΡ ΙΕΧΟΝΤΑ Ι  Σ ’  ΑΥΤΟ  ΤΟ  ΕΝΗΜΕΡΩΤ ΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ ΙΟ  ΠΡΕΠΕ Ι  ΝΑ  
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕ ΙΤΕ  ΤΗΝ  P R I M E  A U D I T  L T D .  ΟΥ∆ΕΜΙΑ  ΕΥΘΥΝΗ  ΦΕΡΟΥΜΕ  Γ ΙΑ  ΠΡΑΞΕ ΙΣ  ΠΟΥ  ΘΑ ΕΝΕΡΓΗΣΕΤΕ  
ΒΑΣΕ Ι  ΤΟΥ  ΑΝΩΤΕΡΩ  ΕΝΗΜΕΡΩΤ ΙΚΟΥ  ΦΥΛΛΑ∆ ΙΟΥ .  


