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«Έκδοζη

ζηοιχείων

πώληζης

εθημερίδων,

περιοδικών,

ηηλεκαρηών»
ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ β’, γ΄ (ππνπεξηπηψζεηο γζη΄ θαη γε’ ) θαη
δ΄ ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κ.Β.. (π.δ. 186/1992 – ΦΔΚ 84 Α΄).
2. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.1809/1988
(ΦΔΚ 222/Α’), φπσο ηζρχνπλ.
3. Σηο δηαηάμεηο ηεο κε αξηζκ. 1100772/1474/ΠΟΛ.1135/0015/26.10.2005
(ΦΔΚ 1592 Β΄/17.11.2005) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ «Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ειεθηξνληθψλ κεραληζκψλ θαη
ζπζηεκάησλ».
4. Σελ αλαγθαηφηεηα ινγηζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ εηζνδήκαηνο φισλ ησλ
επηηεδεπκαηηψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ εζφδσλ ηνπ Γεκνζίνπ.
5. Σελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο ζέζπηζεο αθνξνιφγεηνπ νξίνπ κε
απνδείμεηο ζηε Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο.
6. Όηη απφ ηελ απφθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ
1.

Απφ 1εο Ινπιίνπ 2010 νη επηηεδεπκαηίεο πνπ δηαζέηνπλ ιηαληθψο ζην

θνηλφ εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, θάξηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη θάξηεο
αλαλέσζεο ρξφλνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο ππνρξενχληαη λα εθδίδνπλ απνδείμεηο
ιηαληθήο πψιεζεο αγαζψλ ή απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαηά
πεξίπησζε κε ηε ρξήζε θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ ηνπ λ.1809/1988 (ΦΔΚ
222 Α΄/5.10.1998) ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 θαη 18
ηνπ Κ.Β.. (π.δ. 186/1992) θαζψο θαη ηνπ λ.1809/1988.
2.

Γηα ηηο εηζπξάμεηο ζπλδξνκψλ εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ απφ ηνπο

ζπλδξνκεηέο

θπζηθά

πξφζσπα,

επηηεδεπκαηίεο

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΚΒ, εθδίδεηαη

θαη

πξφζσπα

ηεο

δηπιφηππε αζεψξεηε

απφδεημε είζπξαμεο ζπλδξνκψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 18 ηνπ ΚΒ, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ην νλνκαηεπψλπκν ή ε
επσλπκία, ην επάγγεικα, ε δηεχζπλζε, ν Α.Φ.Μ. θαη ε αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ηνπ
πειάηε θαη γηα πσιήζεηο ζε ηδηψηεο κφλν ην νλνκαηεπψλπκν θαη ε δηεχζπλζή
ηνπο θαζψο θαη ν ηίηινο ησλ εληχπσλ θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αθνξά ε
ζπλδξνκή.
3.

Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Η Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο

ΓΕΩΡΓΘΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟΤ
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