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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙ∆Α  

ΕΕ∆Ε/ ΙΟ∆   28 Νοεµβρίου 2012 

ΟΜΙΛΙΑ 

κ. Σταύρου Κώστα (*) 

Αρχές και Σκοπιµότητα του νέου ΚΦΑΣ (Ν 4093/2012, 

 Τρόπος τήρησης λογαριασµών και παραστατικών για φορολογικούς 
λόγους. 

Κυρίες  και Κύριοι, 

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ , και από εµένα, 

Είναι εξαιρετική η τιµή να βρίσκοµαι απόψε µπροστά σε ένα τόσο ποιοτικό 
και απαιτητικό ακροατήριο. 

Για το λόγο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΙΟ∆, για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, 
αλλά και για την ΕΥΚΑΙΡΙΑ που µου παρέχει, να παρουσιάσω κάποιες 
προσωπικές σκέψεις και απόψεις για το επίκαιρο θέµα της κατάργησης του 
ΚΒΣ. 

Είναι βεβαίως αλήθεια, ότι η Φορολογική Επιτροπή του Ελληνο-
Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου, ήταν από τους πρώτους Φορείς 
που προώθησε στο αρµόδιο Υπουργείο και την Task Force,  ολοκληρωµένη 
ΠΡΟΤΑΣΗ για την συγκεκριµένη πτυχή της Φορολογικής Μεταρρύθµισης. 

Έχουµε λόγους να πιστεύουµε ότι η ΠΡΟΤΑΣΗ µας, έχει ληφθεί σοβαρά 
υπόψη από την Πολιτική Ηγεσία αλλά και τους Τεχνικούς Συµβούλους της 
ΤΡΟΪΚΑ, στη τελική διαµόρφωση των θετικών αλλαγών που έχουν 
ενσωµατωθεί στο νέο θεσµό, που ορίζει 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ, 
ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 

Για το λόγο αυτό και πριν αναφερθώ στα σηµεία πού έχω επιλέξει, θα 
ήθελα να σηµειώσω, ότι πρόθεσή µου δεν είναι να υπερθεµατίσω στην 
τελειότητα ή/και την πληρότητα, του νέου νοµοθετήµατος. 

Αντιθέτως, θα επιχειρήσω να σκιαγραφήσω το προφίλ του Νόµου και τις 
Αρχές που το διέπουν, καταλήγοντας σε ένα πορτοφόλιο επιλεγµένων 
βελτιώσεων, που θα βοηθήσουν τις Επιχειρήσεις να αξιολογήσουν την 
επίδραση, στην Επιχειρηµατική καθηµερινότητά.  

 

 

 

 



Σκιαγράφηση των αρχών του νέου νοµικού πλαισίου 

• Απλοποιήσεις µε συνετό τρόπο ώστε να µην πλήττεται η µάχη κατά της 

φοροδιαφυγής (Στοχοποίηση ειδικών κατηγοριών επιτηδευµατιών) 

• Συµβατότητα µε αρχές Λογιστικής Επιστήµης και Οικονοµίας (αποτίµηση)  

• Πρόνοια ώστε να µη διαταραχθεί η οµαλή λειτουργία πολύ µικρών 

επιχειρήσεων και να εξυπηρετηθεί η οµαλή προσαρµογή, σε µεταβατικό 

στάδιο ενός έτους. 

• Αποδεκτό κάθε σύστηµα εµπορικής λογιστικής και τρόπου τεκµηρίωσης 

εγγραφών, που είναι συµβατό µε τις διεθνώς αποδεκτές αρχές 

• Η τήρηση βιβλίων όχι πλέον το µοναδικό κριτήριο ειλικρίνειας του 

φορολογουµένου 

• Κεφαλαιοποίηση στη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και δηµιουργία 

ανάλογων κινήτρων για την υποκατάσταση χειρογράφων διαδικασιών 

ελέγχων 

• Στο µέγιστο δυνατό µετακίνηση «εξουσίας» από το πολιτικό στο διοικητικό 

επίπεδο, σχετικά µε το φορολογικό  

• ∆ικαιοσύνη στην ισοκατανοµή του διοικητικού κόστους φορολογικής 

συµµόρφωσης µεταξύ των επιχειρήσεων, µε θεσµοθετηµένα όρια 

απαλλαγών 

• Συµβατότητα µε οδηγίες της Ε.Ε. και ενωσιακό δίκαιο ΦΠΑ (π.χ. 

µορφότυπο τιµολογίου) – Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συµβουλίου 

• Τελικός στόχος ο µηδενισµός επισκέψεων των φορολογουµένων στις ∆ΟΥ 

• Ελαχιστοποίηση ποινών για τυπικές παραβάσεις, σε πλαίσιο απλούστερου 

και δικαιότερου συστήµατος καταλογισµού ποινών 

• Έµφαση στο ΤΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ θα προκύπτει από τα Βιβλία, και ΟΧΙ ΠΩΣ 

θα τηρούνται αυτά 

• Αποφυγή παρερµηνειών και ανάγκης παραγωγής πολλαπλών 

διευκρινιστικών διοικητικών λύσεων  

• Συµβατότητα µε το τι τηρείται σήµερα στη, Ε.Ε. ( Γερµανία, Γαλλία, ΗΒ) 

Με ρητή διάταξη θα ορίζονται περαιτέρω απλοποιήσεις από 1.1.2014, ώστε να 

παύσουν να απαιτούνται, ως φορολογικά στοιχεία, το ∆ελτίο Αποστολής, οι 

Αποδείξεις Λιανικής και τα Έγγραφα Μεταφοράς (άρθρα 5,7,8). 

Με τον τρόπο αυτό, θα επέλθει η ολοκληρωτική κατάργηση των υπολοίπων 

τυπολατρικών διατάξεων του παλαιού ΚΒΣ, στο πνεύµα τολµηρής µεταρρύθµισης 

και στο βαθµό που το επιθυµεί, η υγιής επιχειρηµατική κοινότητα. 

 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΒΣ 

Σύντοµη ανασκόπηση 

Η αναµενόµενη κατάργηση του ΚΒΣ, σε πνεύµα τολµηρού χαρακτήρα 

µεταρρύθµισης, φαίνεται να µην υλοποιείται στο ακέραιο, τουλάχιστον σε αυτή τη 

φάση, παρά την πλήρη κατάργηση του σχετικού Π.∆.186/92. Το ίδιο το µνηµόνιο 

άλλωστε µιλά για κατάργηση, αλλά µε αντικατάσταση απλούστερου 

νοµοθετήµατος. 



Οι αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΚΒΣ (Τµήµατα Βιβλίων και Στοιχείων και 

Σ∆ΟΕ), εξέφρασαν ισχυρές επιφυλάξεις στην ιδέα της άµεσης ολικής κατάργησης. 

Πρόταξαν προειδοποιήσεις για ενδεχόµενο χάος στη λειτουργία κυρίως των 

πολυπληθών πολύ µικρών προσωπικών επιχειρήσεων, αλλά και τον ορατό κίνδυνο 

αποδυνάµωσης των φορολογικών ελέγχων, µε κίνδυνο αύξησης της 

φοροδιαφυγής. 

Στο ίδιο µήκος κύµατος κινούµενος και ο φυσικός προϊστάµενος του Σ∆ΟΕ, 

προειδοποίησε για αποδυνάµωση των εργαλείων λειτουργίας της υπηρεσίας του, 

τουλάχιστον κατά το µέτρο της αρµοδιότητάς του, δηλαδή σε ότι αφορά την 

αποτελεσµατική άσκηση του ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ και µόνο, φορολογικού και 

τελωνειακού ελέγχου. 

Πέρα από αυτό, ακόµη και οι Σύµβουλοι από πλευράς ΤΡΟΪΚΑ, άφησαν να 

υπονοηθεί ότι υιοθετούν σταδιακά την άποψη ότι η «βίαιη» κατάργηση του 

σηµερινού ΚΒΣ, µε τις 4000 περίπου διοικητικές «λύσεις» που τον συνοδεύουν, 

δεν είναι τόσο απλή υπόθεση.  

Στη βάση έγινε αποδεκτό, να θεσµοθετηθούν άµεσα βασικές αρχές και εγγυηµένες 

απλοποιήσεις στον τρόπο τήρησης λογαριασµών και παραστατικών για 

φορολογικούς σκοπούς, να ακολουθήσει δε και νέο βήµα αλλαγών µε 

συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα, αναφορικά µε συγκεκριµένες διατάξεις του ΚΒΣ, 

που συνδέονται κυρίως µε τη φοροδιαφυγή και εξαρτώνται από την λειτουργία 

των πληροφοριακών συστηµάτων.  

Αυτό σε ειδικές κατηγορίες δραστηριοτήτων (διακίνηση αγαθών-παροχή 

υπηρεσιών διαρκείας κ.λ.π), µε κριτήριο κατάργησης, την προηγούµενη 

ολοκλήρωση από µέρους της ΓΓΠΣ, των πληροφοριακών συστηµάτων 

φορολογικής υφής. 

 

Ποιες ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ απλουστεύσεις προχώρησαν και σε ποιό βαθµό 

Κύρος και αποδεικτική δύναµη Βιβλίων 

Κατάργηση άρθρου 30 ( µαζί µε άλλα 18 άρθρα του ΚΒΣ) -11 νέα Άρθρα 

Κατάργηση θεώρησης Βιβλίων 

Κατάργηση θεωρηµένου ισοζυγίου (αναλυτικών, Γενικών καθολικών (σε 

Μηχανογραφική τήρηση 

Φιλικότερο-δίκαιο-απλό ποινολόγιο, θα ακολουθήσει 

Απλούστευση στη κατηγοριοποίηση Βιβλίων 

Υπόχρεοι όλοι, στην τήρηση αναγνωρισµένων λογιστικών συστηµάτων 

∆ιπλογραφικού  χαρακτήρα 

Εξαίρεση για την τήρηση απλογραφικού συστήµατος, µε όριο τζίρου 1.500.000€ 

Φυσικά πρόσωπα µε τζίρο µέχρι 10.000 € απαλλάσσονται της υποχρέωσης 

έκδοσης αποδείξεων λιανικής ( από 5000 που ήταν) 



Αύξηση διαφόρων ελαχίστων ορίων συναλλαγών ( επιστροφή λιανικώς 

πωληθέντων, δώρα επαγγελµατικής προβολή, συµψηφισµός ανταπαιτήσεων, 

εξόφληση «µη µετρητών» για αγροτικά προϊόντα κ.λ.π) 

∆εν χρειάζεται η αναγραφή ∆ΟΥ και Επάγγελµα στα στοιχεία 

Κατάργηση Βιβλίων 

Κατάργηση ειδικών Βιβλίων (παραγωγής, κοστολογίου, τεχνικών προδιαγραφών 

επενδύσεων κ.λ.π.) 

Κατάργηση Πρόσθετων Βιβλίων (Εταιρικής Πληροφόρησης). Αντικατάσταση από 

υποχρέωση παροχής πληροφόρησης µόνο για µικρό αριθµό επαγγελµατιών (χώροι 
διαµονής και φιλοξενίας, εκπαιδευτήρια, κλινικές, θεραπευτήρια, κέντρα 
αισθητικής γυµναστήρια, πάρκινγκ, γιατροί, οδοντίατροι) .  

Κατάργηση Βιβλίων Υποκ/στήµατος (αυτοτέλεια / εξάρτηση)  

Κατάργηση Υποβολής Καταστάσεων 

Ειδικές καταστάσεις ( π.χ. ιατρών, αποθήκευσης από µη «υπόχρεους», κίνησης 

τουριστικών λεωφορείων) 

Ισοζυγίων λογαριασµών 

Κατάργηση  του Βιβλίου Αποθήκης 

Υποκαθίσταται µε αντίστοιχους κανόνες της λογιστικής νοµοθεσίας (ΕΓΛΣ) 

Χωρίς υποχρέωση καταγραφής ποσοτικής καταµέτρησης σε θεωρηµένα έντυπα ή 

ηλεκτρονικό µέσο 

Για πάνω από 5 εκατ. τζίρο (70,71) ανά λογαριασµό, κίνηση µε λογαριασµούς 94 

Κατάργηση θεώρησης / υποκατάσταση µε διάτρησης µε σήµανση 

Η θεώρηση ή σήµανση περιορίζεται µόνο στα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία 

(πρώην πρόσθετα βιβλία) και µόνο στο δελτίο αποστολής και λιανικών 
συναλλαγών υπηρεσιών,  για µεταβατικό διάστηµα µέχρι τέλος του 2013. Πέραν 
αυτού καταργείται γενικώς. 

Κατάργηση «απόρριψης βιβλίων» 

Πάντα  εκκίνηση από τα αποτελέσµατα των Λογιστικών Βιβλίων 

Αναµενόµενη σχετική τροποποίηση άρθρων του ΚΦΕ και του νέου ποινολογίου 

Καταργείται η Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων 

Χωρεί εξωλογιστικός προσδιορισµός, µε ενδείξεις φοροδιαφυγής, όταν δεν 

παρουσιάζονται Βιβλία. 

Αρχές αποτίµησης 

Μετάπτωση στις διατάξεις  του ΓΛΣ – Π∆ 1123/1980 



Χρόνος ενηµέρωσης και χρήση µηχανογραφικών συστηµάτων 

Επεκτείνεται και εκλογικεύεται ο χρόνος ενηµέρωσης 

Απαλοιφή ειδικών διατάξεων µηχανογραφικού χαρακτήρα 

Ενηµέρωση στο χρόνο απόδοσης του ΦΠΑ 

∆ιάκριση υπόχρεων ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ-ΛΙΑΝΙΚΗΣ και ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Κατάργηση χονδρικής και λιανικής διάκρισης και τιµολογίου πώλησης-παροχής 

υπηρεσιών 

Φύλαξη 

Χρήση αναγνωρισµένης τεχνολογίας αντί «εκτύπωσης» 

∆ιάφορες Απλοποιήσεις 

Παραµένει η δυνατότητα συνδυασµού Βιβλίων και Στοιχείων στο βαθµό που δεν 

εµποδίζετε η διαδικασία του φορολογικού ελέγχου 

Επιτρέπεται ο συµψηφισµός αµοιβαίων ανταπαιτήσεων µεταξύ συµβαλλοµένων, µε 

λογιστικές εγγραφές, χωρίς κατάθεση µετρητών 

Κατάργηση πλήθους γνωστοποιήσεων στις φορολογικές αρχές 

Κατάργηση ∆ελτίου ποσοτικής Παραλαβής 

Καταργείται, η ειδικών περιπτώσεων έκδοση τιµολογίου αγοράς, από τον αγοραστή 

Κατάργηση διάκρισης Χοντρικών και Λιανικών Πωλήσεων 

Ενοποίηση Τιµολογίου Παροχής Υπηρεσιών και Πώλησης Αγαθών 

Κατάργηση εκτυπώσεων εφόσον τηρούνται ηλεκτρονικά ( όταν ζητηθούν..) 

Ενηµέρωση Απογραφής αποθεµάτων  µέχρι το χρόνο υποβολής της Φορολογικής 

∆ήλωσης 

Κατάργηση ∆. Αποστολής για µη Εµπορεύσιµα 

Για δαπάνες προς µη υπόχρεους γενικά, συγκεντρωτική κατάσταση αντί απόδειξης 

δαπανών 

Παύουν να ισχύουν οι µέχρι τώρα Υπουργικές και ∆ιοικητικές Αποφάσεις και 

εγκύκλιοι 

∆ικαιώµατα Υπουργού και ∆ΟΥ 

Περιορισµός µε βάση τις αλλαγές και την πρόθεση µεταβίβασης εξουσιών από το 

πολιτικό σε αρµόδιο διοικητικό επίπεδο 

Παραµένουν κάποιες αρµοδιότητες για το ∆ελτίο Αποστολής και µέχρι να 

καταργηθεί από 1ης Ιανουαρίου 2014 



Θεσµός Γενικού Γραµµατέα – µόνιµου και υπερκοµµατικού 

Περαιτέρω απλοποιήσεις σε ορισµένο χρονικό ορίζοντα  

Με ρητή διάταξη θα ορίζονται περαιτέρω απλοποιήσεις από 1.1.2014, ώστε 

παύσουν να απαιτούνται, ως φορολογικά στοιχεία, το ∆ελτίο Αποστολής, οι 

Αποδείξεις Λιανικής και τα Έγγραφα Μεταφοράς. 

Αρµόδια Οµάδα Εργασίας, θα οριστεί από τον Υπουργό, µε εντολή να τελειώσει το 

έργο της µέχρι 30.06.13. 

Αναφορικά µε τις ποινές του άρθρου 5 του Νόµου 2523/97, θα ακολουθήσουν 

διατάξεις νέου ποινολογίου, φιλικού, δίκαιου και αποτελεσµατικού χαρακτήρα. 

Μείωση διαχειριστικού κόστους Επιχειρήσεων 

Με τις επερχόµενες µεταβολές µειώνονται οι επισκέψεις στις ∆ΥΟ 

Μεταβατικές ∆ιατάξεις 

Πρόνοια για τις υφιστάµενες πολυπληθείς διοικητικές πράξεις του ΚΒΣ, ώστε 

αρµονικά να αποδοµηθούν στο βαθµό που δεν συνάδουν µε το νέο Νόµο. 

ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΟΝΟΕΤΟΥΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
ΚΑΠΟΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΒΣ 

Οι λόγοι που έκαναν την πολιτική ηγεσία αλλά και τους συµβούλους της τρόικα, να 

δεχθούν την ΠΑΡΑΤΑΣΗ, είναι περίπου οι εξής. 

• Η µέχρι σήµερα ατέλεια των πληροφοριακών συστηµάτων 

• Η δοµή του σηµερινού ιστού οικονοµούντων προσώπων    

(ελευθεροεπαγγελµατίες-αυτοαπασχολούµενοι.) 

• Η νοοτροπία κατηγορίας φορολογουµένων  

• Η στοχοποίηση συγκεκριµένων κατηγοριών, πρωταγωνιστών στη 

φοροδιαφυγή  

• Αδυναµία εκτίµησης του κόστους ριζικής αλλαγής σε πολύ µικρούς 

επιτηδευµατίες 

• Ανάγκη εκσυγχρονισµού των ελεγκτικών οργάνων στις πολύ µικρές 

επιχειρήσεις 

• Παρουσία παρόµοιων διατάξεων σε άλλες Χώρες Ε.Ε (Γαλλία, Ιταλία) 

• Η αναµενόµενη αλλαγή στο ΚΦΕ και η θέσπιση Κώδικα Φορολογικής 

∆ιαδικασίας 
 

Σηµείωση 

Τελικώς επικράτησε η άποψη των συµβούλων της τρόικα να γίνει χωριστός 

Νόµος, για λόγους νοµοπαρασκευαστικής διαδικασίας, σε σχέση µε τις 

αναµενόµενες αλλαγές στη Φορολογία Εισοδήµατος, το ποινολόγιο και το 

µεσοπρόθεσµο νοµοσχέδιο. 

(*)  Στ. Κώστας 

Μέλος ∆.Σ. και Πρόεδρος Φορολογικής Επιτροπής  

Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου 


