ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ
(15η)
ΣΜΗΜΑΣΑ Α΄ - Β΄ - Γ΄
2. 14η Γ/ΝΗ ΦΠΑ
ΣΜΗΜΑ Β΄

Αζήλα, 27/09/2010

Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10
Σαρ. Κσδ.
: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πιεξνθνξίεο : αξάληε Α., Γαζηεξάηνο Α.,
Κνκπνιίηνπ Αηθ.
Σειέθσλν
: 2103627090,2103610030,
2103617681
FΑΥ
: 210 3641620

ΠΡΟ: Ωρ Π.Γ.

Αξ. Πξση.: ΠΟΛ. 1133

ΘΔΜΑ: «Ανηιμεηώπιζη ππακηικών θεμάηων ένηαξηρ καηηγοπίαρ επιηηδεςμαηιών
ζηη Β΄ καηηγοπία βιβλίων».
1. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.
3842/2010 (ΦΔΚ 58 Α΄/23.04.2010) «Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζύλεο,
αληηκεηώπηζε θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 32 ηνπ
ίδηνπ πην πάλσ άξζξνπ θαη λόκνπ ν πξάθηνξαο θξαηηθώλ ιαρείσλ θαη παηγλίσλ (ΠΡΟΠΟ,
ΛΟΣΣΟ θαη ζπλαθή), ν ππνπξάθηνξαο εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθώλ θαη εθεκεξηδνπώιεο,
πνπ ήηαλ απαιιαζζόκελνη από ηελ ηήξεζε βηβιίσλ κε ηηο πξντζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ
Κ.Β.. ππνρξεώλνληαη από 01.07.2010 ζηελ ηήξεζε βηβιίνπ εζόδσλ – εμόδσλ.
2. Πεξαηηέξσ κε ηελ εγθύθιην ΠΟΛ. 1091/14.06.2010 κεηαμύ ησλ άιισλ δόζεθε
ε δπλαηόηεηα ζηνπο πην πάλσ επηηεδεπκαηίεο λα ελεκεξώζνπλ ην βηβιίν εζόδσλ –
εμόδσλ κέρξη ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2010 θαη λα ζεσξήζνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή ην
ρεηξόγξαθν βηβιίν εζόδσλ – εμόδσλ ή κέρξη ηελ 31.10.2010 ηε κεληαία θαηάζηαζε ηνπ
βηβιίνπ εζόδσλ – εμόδσλ.
3. Γεδνκέλνπ όηη νη πην πάλσ επηηεδεπκαηίεο ήηαλ απαιιαζζόκελνη κέρξη ηελ
30.06.2010 από ηελ ηήξεζε βηβιίσλ, ελόςεη θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ
ζην νηθείν αζθαιηζηηθό ηακείν θαη επηκειεηήξην γηα ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηε ιήςε
ελεκεξόηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ζεσξήζνπλ βηβιία ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ., δίλεηαη ε
δπλαηόηεηα ζ’ απηνύο λα ελεκεξώζνπλ ην βηβιίν εζόδσλ – εμόδσλ κέρξη ηελ 30ε
Ννεκβξίνπ 2010 θαη λα ζεσξήζνπλ κέρξη απηή ηελ εκεξνκελία ην ρεηξόγξαθν βηβιίν
εζόδσλ – εμόδσλ θαη ηε κεληαία θαηάζηαζε ηνπ βηβιίνπ εζόδσλ – εμόδσλ.
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Πεξαηηέξσ, θαηά ηελ πξώηε ζεώξεζε ησλ πην πάλσ εληύπσλ κέρξη ηελ 30 ε
Ννεκβξίνπ 2010 δελ ζα δεηείηαη βεβαίσζε από ηνλ αξκόδην αζθαιηζηηθό θνξέα θαη
επηκειεηήξην, κε ηελ ππνρξέσζε αλαγγειίαο ησλ επηηεδεπκαηηώλ απηώλ κε θαηάζηαζε
πνπ ζα ππνβιεζεί από ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. ζην νηθείν αζθαιηζηηθό ηακείν θαη
επηκειεηήξην, κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο.
4. Δπίζεο δηεπθξηλίδεηαη όηη γηα ηελ πώιεζε ιαρείσλ από ηνπο πξάθηνξεο
θξαηηθώλ ιαρείσλ δηθαηνινγεηηθό εγγξαθήο ζηα θνξνινγηθά ηνπο βηβιία απνηειεί ε
εθθαζάξηζε πνπ εθδίδεηαη από ηε Γ/λζε Κξαηηθώλ Λαρείσλ γηα ηελ πξνκήζεηά ηνπο, ελώ
γηα ηνπο κεηαπσιεηέο – επηηεδεπκαηίεο θξαηηθώλ ιαρείσλ (π.ρ. πξαθηνξεία ΠΡΟ – ΠΟ
θ.ιπ.) δηθαηνινγεηηθό εγγξαθήο ζηα θνξνινγηθά ηνπο βηβιία κπνξεί λα απνηειέζεη
νπνηνδήπνηε πξόζθνξν απνδεηθηηθό κέζν, όπσο ε ζύληαμε βεβαίσζεο ή πξσηνθόιινπ
παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ιαρείσλ από νπνηνδήπνηε από ηα αληηζπκβαιιόκελα κέξε,
όπνπ ζα αλαγξάθεηαη, εθηόο ησλ άιισλ, ε ζπλνιηθή αμία αγνξάο ηνπο θαη ε ζπλνιηθή
νλνκαζηηθή ηνπο αμία, ώζηε λα πξνθύπηεη ε πξνκήζεηα πνπ ιακβάλνπλ, ε νπνία θαη ζα
θαηαρσξείηαη σο αθαζάξηζην έζνδν ζηα βηβιία απηώλ.
5. Γηα ηελ πξώηε εθαξκνγή θαη γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ εθκεηαιιεπηώλ Δ.Γ.Υ.
απηνθηλήησλ, ην βηβιίν εζόδσλ – εμόδσλ κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα ηνπο κήλεο Ινύιην θαη
Αύγνπζην κέρξη ηε 15ε Οθησβξίνπ 2010. Η εθηύπσζε ηεο κεληαίαο θαηάζηαζεο ησλ
κελώλ Ινπιίνπ θαη Απγνύζηνπ κπνξεί λα γίλεη κέρξη ηελ 31ε Οθησβξίνπ 2010.
πλεπώο ε ζεώξεζε ησλ παξαπάλσ εληύπσλ βηβιίσλ κπνξεί λα γίλεη κέρξη ηελ
πην πάλσ πξνζεζκία ελεκέξσζεο ή εθηύπσζήο ηνπο, θαηά πεξίπησζε.
ηελ ίδηα πξνζεζκία ηεο 15εο Οθησβξίνπ 2010 κπνξεί λα ζεσξεζεί ην Βηβιηάξην
πληήξεζεο Δπηζθεπώλ (Β..Δ.) θαη λα ππνβιεζεί ε δήισζε ηεο Φνξνινγηθήο Σακεηαθήο
Μεραλήο (θ.η.κ.) – ηαμίκεηξν, από ηνπο πην πάλσ επηηεδεπκαηίεο.
Καηά ηε ζεώξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ζηνπο ππόρξενπο ζηελ πεξίπησζε
ύπαξμεο νθεηιώλ πξνο αζθαιηζηηθά ηακεία νη πξντζηάκελνη Γ.Ο.Τ. λα θάλνπλ επξέσο
ρξήζε ηνπ δηθαηώκαηόο ηνπο (ηξίην, ηέηαξην θαη πέκπην εδάθηα πεξ.β’ παξ.8 άξζξνπ 36
ηνπ ΚΒ) θαη λα ζεσξνύλ βηβιία θαη πεξηνξηζκέλν αξηζκό ζηνηρείσλ κε έγγξαθε αλαγγειία
θάζε πεξίπησζεο ζηα αξκόδηα γηα ηα ρξέε απηά πξόζσπα.
ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε ζεώξεζε ζηνηρείσλ (ηηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ
θαη απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηώλ) δηαπηζηώλεηαη όηη δελ έρεη απνδνζεί ν θαη’ απνθνπή
Φ.Π.Α. θάπνησλ εηώλ από ηνπο ππόρξενπο, νη νπνίνη πξνζθνκίδνπλ ζηνηρεία γηα ζεώξεζε,
λα εθδίδεηαη εληνιή γηα πξνζσξηλό έιεγρν Φ.Π.Α. θαη λα θαηαινγίδεηαη ε ζρεηηθή
ππνρξέσζε (πνζό θαη’ απνθνπή Φ.Π.Α.) γηα ηε ρξήζε πνπ νθείιεηαη θαη εθόζνλ γίλεη
ζπκβηβαζκόο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο λα πξνβαίλεηε ζε ζεώξεζε ησλ
πξνζθνκηδόκελσλ ζηνηρείσλ.
ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ
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