
        ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ           

                                     Μ.Κ.Ο 

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 

συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 

 (ΦΕΚ Α 251/24.11.2014) 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

 

 

Αρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής  

 

2. Οι παρακάτω οντότητες εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου:   

 

 

γ) Η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση και κάθε 

άλλη οντότητα του ιδιωτικού τομέα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του 

νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη.   

 

δ) Κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή 

ελέγχονται από το Δημόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του Δημοσίου, όταν δεν 

εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του ν. 4270/2014.  

  

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ : 

 

 

Παράγραφος 2 (υποκείμενες οντότητες). 
 

1.2.1 Με την παράγραφο 2 καθορίζονται οι οντότητες που υπάγονται στο σύνολο των 

διατάξεων αυτού του νόμου. Ιδιαίτερα, με την περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 

υπόκειται στις ρυθμίσεις του νόμου και κάθε οντότητα που βάσει της φορολογικής ή 

άλλης νομοθεσίας υποχρεούνται στην τήρηση λογιστικών αρχείων, 

συμπεριλαμβανομένων και των αλλοδαπών νομικών προσώπων. 

 

 

1.2.2 Ενδεικτικά, στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 εντάσσονται οι αστικές 

εταιρείες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι 



συνεταιρισμοί, οι δικηγορικές εταιρίες, οι κοινοπραξίες, καθώς και οποιαδήποτε 

άλλη οντότητα του ιδιωτικού τομέα, που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική 

δραστηριότητα. Ακόμη εντάσσονται τα Ν.Π.Ι.Δ., τα σωματεία, οι σύλλογοι, οι 

ενώσεις προσώπων και γενικά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα, εφόσον 

αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. 
 

 

Παράγραφος 7 
 

1.7.1 Οι κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο 

τομέα ή ελέγχονται από το δημόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του δημοσίου, όταν 

εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του νόμου 4270/2014, χρησιμοποιούν το 

οικείο σχέδιο λογαριασμών που προβλέπεται από το κλαδικό λογιστικό τους σχέδιο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του νόμου 4270/2014. 

 

 

Αρθρο 2. Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων    

 

3. Ειδικά οι οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 εντάσσονται στην 

κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων με μόνη προϋπόθεση ότι ο κύκλος 

εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ.   

 

 

 

9. Όταν η οντότητα υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει τα όρια δύο εκ των τριών 

κριτηρίων των παραγράφων 2 και 4 έως 6 ή το κριτήριο της παραγράφου 3 του 

παρόντος άρθρου για δύο διαδοχικές περιόδους, για τους σκοπούς εφαρμογής των 

ρυθμίσεων αυτού του νόμου η αλλαγή κατηγορίας μεγέθους ενεργοποιείται από 

την περίοδο που έπεται των δύο εν λόγω διαδοχικών περιόδων.   

 

 

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ : 

 

 

 Άρθρο 2: Κατηγορίες οντοτήτων 

 

2.1 Η ένταξη μιας οντότητας σε κατηγορία μεγέθους προσδιορίζει κυρίως τις λογιστικές 

της υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά: 

 

α) τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσει, βάσει του άρθρου 16, 

 

β) απλοποιήσεις και απαλλαγές από ορισμένους κανόνες επιμέτρησης, καθώς και από 

την παροχή ορισμένων πληροφοριών του προσαρτήματος, βάσει του άρθρου 30, 



 

γ) απαγόρευση χρήσης ορισμένων κανόνων επιμέτρησης. 

 

 

2.6 Σημειώνεται ότι μοναδικό κριτήριο για την ένταξη των οντοτήτων της 

παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 (ετερόρρυθμη εταιρεία, ομόρρυθμη εταιρεία, 

ατομική επιχείρηση, κλπ.) στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων αποτελεί ο 

κύκλος εργασιών τους, με όριο το ποσό των 1.500.000 ευρώ για δύο συνεχόμενες 

ετήσιες περιόδους. 

 

 Δηλαδή, μια πολύ μικρή οντότητα της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 εντάσσεται 

στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων (από πολύ μικρή), όταν υπερβεί το όριο 

του (καθαρού) κύκλου εργασιών 1.500.000 ευρώ. 

 

Ως μικρή πλέον οντότητα, θα υποχρεούται να συντάσσει τις καταστάσεις της 

παραγράφου 5 του άρθρου 16, δηλαδή θα συντάσσει επιπλέον και Ισολογισμό, και 

εκ του λόγου αυτού οφείλει να χρησιμοποιεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, 

σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 3. Διευκρινίζεται ότι η οντότητα αυτή 

θα συνεχίσει να θεωρείται ως μικρή οντότητα με βάση αποκλειστικά το κριτήριο 

της παραγράφου 3 (υπέρβαση καθαρού κύκλου εργασιών 1.500.000 ευρώ), έστω 

και εάν τα άλλα δύο κριτήρια είναι κατώτερα των ορίων των πολύ μικρών 

οντοτήτων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 (σύνολο ενεργητικού ≤350.000 και 

μέσος όρος προσωπικού ≤50).  

 

Τούτο προκύπτει με σαφήνεια από την παράγραφο 4 του άρθρου 2. Ομοίως, η 

οντότητα αυτή, εάν έχοντας ενταχθεί στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων (από 

πολύ μικρή), πάψει να υπερβαίνει το όριο του καθαρού κύκλου εργασιών 1.500.000 

ευρώ για δύο συνεχόμενες περιόδους, θα κατέβει κατηγορία μεγέθους (θα γίνει και 

πάλι πολύ μικρή), έστω και εάν τα άλλα δύο κριτήρια υπερβαίνουν τα όρια της 

παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 (σύνολο ενεργητικού >350.000 και 

καθαρός κύκλος εργασιών >700.000). 

 

2.7 Ειδικά, διευκρινίζεται ότι όποια οντότητα της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 

ήταν πολύ μικρή οντότητα στην τελευταία ετήσια περίοδο πριν την εφαρμογή του 

νόμου, για να ενταχθεί σε ανώτερη κατηγορία πρέπει να υπερβεί τα τιθέμενα όρια 

του νέου νόμου για δύο συνεχόμενες ετήσιες περιόδους. Δηλαδή, εάν μια οντότητα 

υπερέβη το όριο του καθαρού κύκλου εργασιών ποσού 1.500.000 ευρώ το 2014 για 

πρώτη φορά, θα πρέπει και το 2015 να υπερβεί το εν λόγω όριο, ώστε να θεωρηθεί 

μικρή οντότητα (από πολύ μικρή) το έτος 2016. 
 

 

2.11 Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου ως «κύκλος εργασιών» 

θεωρείται αυτός που προέρχεται από τις συνήθεις δραστηριότητες της οντότητας, 

σύμφωνα με τον ορισμό του Παραρτήματος Α. Συνεπώς δεν περιλαμβάνονται στον 

κύκλο εργασιών επιχορηγήσεις, ασυνήθη έσοδα (π.χ. έσοδα από συναλλαγματικές 

διαφορές, πωλήσεις παγίων ή επενδύσεων), καθώς και φόροι, τέλη και δικαιώματα 

που εισπράττονται υπέρ τρίτων. Εννοείται ότι δεν εμπίπτουν στην έννοια του 



εσόδου η αξία αυτοπαραδόσεων και τα έσοδα που πραγματοποιούνται για 

λογαριασμό τρίτου. 
 

 

 

Αρθρο 3. Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία  

 

1. Η οντότητα τηρεί, ως μέρος του λογιστικού συστήματός της, αρχείο κάθε 

συναλλαγής και γεγονότος αυτής που πραγματοποιείται στη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς, καθώς και των προκυπτόντων πάσης φύσεως εσόδων, κερδών, εξόδων, 

ζημιών, αγορών και πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων, εκπτώσεων και 

επιστροφών, φόρων, τελών και των πάσης φύσεως εισφορών σε ασφαλιστικούς 

οργανισμούς.   

 

 

6. Τα λογιστικά αρχεία τηρούνται με ηλεκτρονικό ή χειρόγραφο τρόπο. Όταν στην 

τήρηση των αρχείων χρησιμοποιούνται συντομεύσεις ή σύμβολα, το νόημά τους 

ορίζεται με σαφήνεια.   

 

 

7. Τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά), συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων 

πώλησης, επιτρέπεται να συντάσσονται σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική. Τα 

λογιστικά βιβλία (αρχεία) τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.   

 

 

 

 

11. Η οντότητα της παρ. 2(γ) του άρθρου 1 που εμπίπτει στην κατηγορία των πολύ 

μικρών οντοτήτων και επιλέγει, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, να καταρτίσει τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της παρ. 8 του άρθρου 16 δύναται να μην 

τηρήσει τα αρχεία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.   

 

 

12. Όταν, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου, η οντότητα δεν συντάσσει 

ισολογισμό, δύναται, αντί του λογιστικού συστήματος της παραγράφου 10, να 

χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία εσόδων – 

εξόδων) για την παρακολούθηση των στοιχείων της παραγράφου 1 του παρόντος 

άρθρου, τα οποία συμπεριλαμβάνουν:   

 

α) Τα πάσης φύσεως έσοδα διακεκριμένα σε έσοδα από πώληση εμπορευμάτων, 

από πώληση προϊόντων, από παροχή υπηρεσιών και λοιπά έσοδα.  

  

β) Τα πάσης φύσεως κέρδη.  

  

γ) Τις πάσης φύσεως αγορές περιουσιακών στοιχείων, διακεκριμένα σε αγορές 



εμπορευμάτων, υλικών (πρώτων ή βοηθητικών υλών), παγίων και αγορές λοιπών 

περιουσιακών στοιχείων.  

  

δ) Τα πάσης φύσεως έξοδα, διακεκριμένα σε αμοιβές προσωπικού 

συμπεριλαμβανομένων εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, αποσβέσεις, 

έξοδα από τη λήψη λοιπών υπηρεσιών και λοιπά έξοδα.   

 

ε) Τις πάσης φύσεως ζημίες.   

 

στ) Τους πάσης φύσεως φόρους και τέλη, ξεχωριστά κατά είδος.   

 

 

  

ΕΡΜΗΝΕΙΑ : 

 

Άρθρα 3 Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία  

 

Παράγραφος 1 (περί λογιστικού συστήματος και λογιστικών αρχείων) 
 

3.1.1 Το λογιστικό σύστημα μιας οντότητας περιλαμβάνει τα διάφορα λογιστικά αρχεία 

αλλά και τις διαδικασίες και μεθόδους για την καταχώρηση των σχετικών συναλλαγών 

και γεγονότων, καθώς και για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Τα λογιστικά αρχεία περιλαμβάνουν τόσο τα τηρούμενα «λογιστικά αρχεία 

(βιβλία)» όσο και τα «λογιστικά στοιχεία» (παραστατικά). Σημειώνεται ότι όπου σε 

άλλους νόμους γίνεται χρήση του όρου «Βιβλία και στοιχεία» ο όρος αυτός αναφέρεται 

στα λογιστικά αρχεία (λογιστικά βιβλία και λογιστικά στοιχεία) του παρόντος νόμου. 

 

 

Παράγραφος 11 

 

3.11.1 Η διάταξη ορίζει ότι η πολύ μικρή οντότητα (καθαρός κύκλος εργασιών 

μέχρι 1.500.000 ευρώ) της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 (ετερόρρυθμη εταιρεία, 

ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση, κλπ), η οποία σύμφωνα με το νόμο 

επιλέγει να συντάξει μόνο (συνοπτική) Κατάσταση Αποτελεσμάτων του 

υποδείγματος Β.6, δύναται να μην παρακολουθεί (απαλλαγή) τα στοιχεία 

ισολογισμού και μεταβολές αυτών (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του 

παρόντος άρθρου), αλλά μόνο τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων που 

περιγράφονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.  

 

 

 

Παράγραφος 12 
 

3.12.1 Η παράγραφος αυτή παρέχει τη δυνατότητα στην οντότητα που, σύμφωνα με το 

νόμο αυτό, έχει το δικαίωμα να συντάσσει μόνο Κατάσταση αποτελεσμάτων 

απαλλασσόμενη από την υποχρέωση σύνταξης και Ισολογισμού (δηλαδή η οντότητα 

της παραγράφου 11), να χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστημα 

για να παρακολουθεί τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων (βιβλία εσόδων-



εξόδων). Σημειώνεται ότι η οντότητα αυτή δύνανται να χρησιμοποιεί προαιρετικά ένα 

διπλογραφικό σύστημα, αντί απλογραφικού, χωρίς ωστόσο εκ του λόγου αυτού 

(προαιρετική χρήση διπλογραφικού συστήματος) να υποχρεούται να συντάσσει και 

ισολογισμό (συντάσσει μόνο κατάσταση αποτελεσμάτων). 

 

3.12.6 Συνήθεις κατηγορίες κερδών είναι τα κέρδη από πώληση ενσώματων ή άυλων 

παγίων στοιχείων ή χρηματοοικονομικών στοιχείων, συναλλαγματικές διαφορές, κλπ. 

 

3.12.7 Συνήθεις κατηγορίες ζημιών είναι οι ζημιές από πώληση ή καταστροφή ή 

απομείωση ενσώματων ή άυλων παγίων στοιχείων, ή από πώληση ή απομείωση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων, συναλλαγματικές διαφορές, κλπ. 

 

3.12.8 Τα κονδύλια του στοιχείου (στ) αναφέρονται στα προς απόδοση (όπου συντρέχει 

περίπτωση) ποσά (π.χ. Φ.Π.Α, δημοτικοί φόροι, διάφορα τέλη, κλπ.). Σημειώνεται ότι 

τα σχετικά ποσά δύναται να προκύπτουν συγκεντρωτικά, ως ποσοστό της βάσης 

υπολογισμού τους (π.χ. ως ποσοστό επί των πωλήσεων) με μία εγγραφή για την περίοδο 

που αφορούν. 

 

3.12.9 Συνοπτικά, απλογραφικό λογιστικό σύστημα εφαρμόζουν οι πολύ μικρές 

οντότητες της παρ. 2γ του άρθρου 1 που δεν συντάσσουν ισολογισμό.  

 

Ενδεικτικά: 

 

α) Οι ομόρρυθμες εταιρείες, οι ετερόρρυθμες εταιρείες, οι ατομικές επιχειρήσεις, 

οι αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού 

δικαίου, οι δικηγορικές εταιρίες, οι κοινοπραξίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη 

οντότητα του ιδιωτικού τομέα, που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική 

δραστηριότητα, με κύκλο εργασιών μέχρι και 1.500.000 ευρώ (οντότητες της 

παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014). 
 

γ) Τα μη κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.Δ. (σωματεία, σύλλογοι, ενώσεις προσώπων κ.λπ.), 

εφόσον αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με κύκλο 

εργασιών μέχρι και 1.500.000 ευρώ. 

 

 

Αρθρο 4. Άλλα λογιστικά αρχεία   ( Απλογραφικό Σύστημα ) 

 

1. Η οντότητα τηρεί κατά περίπτωση, πέραν των αρχείων του άρθρου 3, τα αρχεία 

(βιβλία) που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους, με ημερομηνία αναφοράς την 

ημερομηνία τέλους της περιόδου αναφοράς (ημερομηνία του ισολογισμού). 

 

 

2. Αρχείο ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 

 

 Στο αρχείο αυτό, με τήρηση αναλυτικής μερίδας, παρακολουθείται η αξία κτήσης 

κατά την αρχική αναγνώριση, καθώς και κάθε επακόλουθη μεταβολή, δηλαδή 



προσθήκη, αναπροσαρμογή, απομείωση, διαγραφή και απόσβεση επί του παγίου, 

με ένδειξη των σωρευτικών ποσών και των ποσών που αφορούν την περίοδο 

αναφοράς. Στο αρχείο αυτό παρακολουθούνται και τα πλήρως αποσβεσμένα πάγια 

τα οποία εξακολουθούν να πληρούν τον ορισμό του παγίου περιουσιακού στοιχείου, 

είτε εξακολουθούν να είναι σε λειτουργία είτε όχι.   
 

 

3. Αρχείο επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους, τίτλους καθαρής θέσης και λοιπούς 

τίτλους. Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται κατά τίτλο τα υπάρχοντα στοιχεία με 

σύντομη περιγραφή και αναφορά της ποσότητας και της λογιστικής αξίας τους.   

 

 

4. Αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων: Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται:   

α) Τα ποσοτικά δεδομένα της φυσικής απογραφής (σύντομη περιγραφή είδους, 

μονάδα μέτρησης και ποσότητα), κατά είδος και διακεκριμένα για κάθε 

αποθηκευτικό χώρο.   

β) Η κατά μονάδα αξία επιμέτρησης, καθώς και η συνολική αξία επιμέτρησης του 

κάθε είδους.   

γ) Ο προσδιορισμός της ποσότητας των αποθεμάτων δύναται να γίνεται με έμμεσες 

τεχνικές που είναι αξιόπιστες και κατάλληλα τεκμηριωμένες.  

  

δ) Αναλώσιμα υλικά αγαθά που δεν είναι σημαντικά μπορούν να μην 

απογράφονται.   

 

 

 

5. Αρχείο αποθεμάτων τρίτων. Η οντότητα που έχει στην κατοχή της αποθέματα 

κυριότητας άλλης οντότητας τηρεί αρχείο στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά τα 

σχετικά αποθέματα, κατά είδος και ποσότητα και διακεκριμένα κατά 

αποθηκευτικό χώρο, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και γ΄ της παραγράφου 4 του 

παρόντος άρθρου.   

 

 

10. Οι πληροφορίες που απαιτούνται από το παρόν άρθρο δύναται να παρέχονται 

από άλλα αρχεία που τηρεί η οντότητα ή από συνδυασμό αρχείων.   
 

 

Αρθρο 5. Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος    

 

5. Κάθε συναλλαγή και γεγονός που αφορά την οντότητα τεκμηριώνεται με κατάλληλα 

παραστατικά (τεκμήρια). Τα παραστατικά αυτά εκδίδονται είτε από την οντότητα είτε 

από τους συναλλασσόμενους με αυτήν είτε από τρίτους, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική 

μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο αυτόν. Τα παραστατικά αναφέρουν όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή ταυτοποίηση κάθε μίας συναλλαγής ή 

γεγονότος, και σε κάθε περίπτωση όσα ορίζει ο παρών νόμος.   



 

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ : 
 

Άρθρο 5: Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος  

 

 

5.7.4 Ιδιαίτερα, για τις πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 

που χρησιμοποιούν απλογραφικό σύστημα, από το συνδυασμό των διατάξεων του 

άρθρου αυτού και των διατάξεων του άρθρου 12 προκύπτει ότι για τις λιανικές 

πωλήσεις με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών (παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 

12) η σχετική καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία δύναται να διενεργείται με μία 

εγγραφή κατά περίοδο (τρίμηνο) και το σχετικό ποσό θα προκύπτει ως η διαφορά 

του σωρευτικού αθροίσματος πωλήσεων του μηχανισμού κατά την έναρξη και τη 

λήξη της περιόδου (μήνας ή τρίμηνο, κατά περίπτωση). 
 

Αρθρο 6. Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων  

 

1. Η ενημέρωση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) γίνεται ως εξής: 

 

α) Όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισμό, η ενημέρωση για τα εκδιδόμενα ή 

λαμβανόμενα παραστατικά του κάθε μήνα γίνεται το αργότερο μέχρι το τέλος του 

επόμενου μήνα.   

 

β) Όταν η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισμό, η ενημέρωση για τα εκδιδόμενα ή 

λαμβανόμενα παραστατικά του κάθε ημερολογιακού τριμήνου γίνεται το αργότερο 

μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη του τριμήνου.   

 

γ) Σε κάθε περίπτωση, η ενημέρωση γίνεται εντός του απαιτούμενου χρόνου για 

την έγκαιρη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.   

 

 

 

Αρθρο 7. Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων    

 

1. Το σύνολο των λογιστικών αρχείων που η οντότητα τηρεί, σύμφωνα με τις 

διατάξεις αυτού του νόμου διαφυλάσσονται για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 

από:   

 

α) Πέντε (5) έτη από τη λήξη της περιόδου.  

  

β) Το χρόνο που ορίζεται από άλλη νομοθεσία.   
 



 

 

2. Τα λογιστικά αρχεία μπορούν να διαφυλάσσονται σε οποιαδήποτε μορφή, 

εφόσον υπάρχει σύστημα αναζήτησης, εμφάνισης και εκτύπωσης ή αναπαραγωγής 

αυτών, για τη διευκόλυνση οποιουδήποτε ελέγχου.   
 

 

3. Ειδικά για κάθε τιμολόγιο, διαφυλάσσονται επιπλέον τα δεδομένα που διασφαλίζουν 

την αυθεντικότητα και την ακεραιότητα του περιεχομένου του, σύμφωνα με τις 

παραγράφους (1) και (2) του παρόντος άρθρου. 

   

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ : 

Άρθρο 7: Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων 
 

Παράγραφος 1 

 

7.1.1 Η παράγραφος αυτή αναφέρεται στις προθεσμίες φύλαξης των λογιστικών 

αρχείων. 

 

71.2 Από τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν ορίζεται ο τόπος τήρησης και 

διαφύλαξης των βιβλίων και των στοιχείων. Συνεπώς αυτά μπορούν να τηρούνται 

και να φυλάσσονται οπουδήποτε, ακόμη και κατά την διάρκεια της περιόδου που 

αφορούν, με την προϋπόθεση να επιδεικνύονται και να δίνονται στον έλεγχο όταν 

αυτά ζητηθούν, εντός ευλόγου χρόνου. Σημειώνεται ωστόσο ότι άλλα 

νομοθετήματα δύναται να ρυθμίζουν με διαφορετικό τρόπο το θέμα της 

διαφύλαξης των βιβλίων και των στοιχείων (σχετικές και οι διατάξεις του της παρ. 

2 του άρθρου 13 του Ν. 4174/2013). 

 

Παράγραφος 2 

 

7.2.1 Η παράγραφος αυτή παρέχει τη δυνατότητα διαφύλαξης σε οποιαδήποτε 

μορφή (έντυπη ή ηλεκτρονική) των τηρούμενων λογιστικών αρχείων (βιβλίων και 

στοιχείων), ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης αυτών (χειρόγραφα ή 

μηχανογραφικά). 

 

7.2.2 Παρέχεται η δυνατότητα, για τους σκοπούς αυτού του νόμου, αρχεία που 

αρχικά δημιουργούνται σε έντυπη μορφή να ψηφιοποιούνται και να φυλάσσονται 

στη νέα μορφή ακόμα και κατά τη διάρκεια της εκάστοτε τρέχουσας περιόδου. 

 

7.2.3 Η δυνατότητα διαφύλαξης των λογιστικών αρχείων σε ηλεκτρονικά μέσα, 

κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή, παρέχεται για το σύνολο των 

τηρούμενων, εκδιδόμενων και λαμβανόμενων λογιστικών αρχείων (βιβλίων και 

παραστατικών κατά περίπτωση, μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014.  

 

 



Η δυνατότητα αυτή παρέχεται επίσης και για τα παραστατικά (στοιχεία) με 

ημερομηνία έκδοσης πριν την 1/1/2015 αλλά δεν παρέχεται για τα τηρούμενα μέχρι 

31 Δεκεμβρίου 2014 βιβλία. 

 

 

Αρθρο 8. Τιμολόγιο πώλησης  

 

1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτόν το νόμο 

οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εντός της χώρας ή 

άλλης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προς άλλη χώρα, καθώς και σε 

κάθε περίπτωση συναλλαγής που υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 

(Φ.Π.Α.), βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

 

2. Κάθε έγγραφο που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για το 

τιμολόγιο θεωρείται τιμολόγιο, με την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης των αγαθών 

ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιμολόγηση αποδέχεται το έγγραφο αυτό.  

 

 

3. Κάθε έγγραφο ή μήνυμα που τροποποιεί και αναφέρεται ειδικά και 

αναμφισβήτητα σε ένα αρχικό τιμολόγιο, θεωρείται τιμολόγιο.   
 

 

 

4. Ο όρος «τιμολόγιο» μπορεί να υποκαθίσταται αναλόγως των καθιερωμένων 

πρακτικών σε διάφορους κλάδους της οικονομίας.   

 

 

 

5. Η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι 

εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε πώληση. Ο πωλητής αγαθών ή υπηρεσιών εκδίδει το 

τιμολόγιο πώλησης. Εναλλακτικά, ο πωλητής μπορεί με προηγούμενη συμφωνία 

να διασφαλίσει την έκδοση τιμολογίου από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών 

(αυτο-τιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και για λογαριασμό του 

πωλητή. Η συμφωνία για έκδοση τιμολογίου από το λήπτη αγαθών ή υπηρεσιών ή 

από άλλο τρίτο πρόσωπο δεν απαλλάσσει την οντότητα από τη νόμιμη υποχρέωση 

να διασφαλίσει ότι θα εκδοθεί τιμολόγιο, καθώς και από κάθε σχετική ευθύνη.   

 

 

 

6. Πιστωτικό τιμολόγιο είναι το τιμολόγιο που εκδίδεται για κάθε περίπτωση 

εκπτώσεων, επιστροφών ή άλλων διαφορών.   

 

 

 

7. Τα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα τιμολόγια αποτελούν μέρος των λογιστικών 



αρχείων της οντότητας.  

 

 

8. Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου από το λήπτη των αγαθών ή των 

υπηρεσιών (αυτo-τιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και για 

λογαριασμό του πωλητή, ο εκδότης του τιμολογίου παρέχει όλες τις απαιτούμενες 

πληροφορίες για την τεκμηρίωση και καταχώρηση των σχετικών συναλλαγών από 

τον πωλητή, έγκαιρα για την εκπλήρωση υπ’ αυτού κάθε νόμιμης υποχρέωσης.   

 

9. Τo Δημόσιο, οι περιφέρειες, οι νομαρχίες, οι δήμοι και κοινότητες και οι λοιποί 

οργανισμοί δημοσίου δικαίου δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για τις 

δραστηριότητες ή πράξεις, τις οποίες πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία, έστω 

και αν για αυτές τις δραστηριότητες ή πράξεις εισπράττουν δικαιώματα, τέλη, 

εισφορές ή άλλες επιβαρύνσεις. Η εξαίρεση αυτή παρέχεται με την προϋπόθεση ότι 

οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία και την Οδηγία 2006/112/ΕΚ.   

 

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

 

Παράγραφος 1 
 

8.1.1 Η παράγραφος αυτή, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/112/ΕΚ ορίζει με σαφήνεια 

ότι «τιμολόγιο» εκδίδεται για πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και σε κάθε περίπτωση 

συναλλαγής που υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). 

 

8.1.2 Για την είσπραξη αποζημιώσεων, επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, 

επιστροφών τόκων, εισφορών και λοιπών συναφών εσόδων, δεν προβλέπεται ή 

έκδοση τιμολογίου από την Οδηγία 2006/112/ΕΕ. Η συναλλαγή δύναται να 

τεκμηριώνεται από παραστατικό που εκδίδει ο χορηγών το σχετικό ποσό ή η 

τράπεζα που το καταβάλλει (π.χ. απόφαση επιχορήγησης, βεβαίωση από τον 

ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τα στοιχεία του δικαιούχου, το ποσό, την 

ημερομηνία ή άλλο ανάλογο στοιχείο). 

 

 

 

Αρθρο 12. Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών  

 

1. Για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, μπορεί να 

εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη 

παροχής υπηρεσιών), αντί έκδοσης τιμολογίου του άρθρου 8. Αντίτυπο αυτού του 

εγγράφου παραδίδεται, αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη.  

 

2. Το στοιχείο λιανικής πώλησης φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις:   

 

α) Την ημερομηνία έκδοσης.  



  

β) Τον αύξοντα αριθμό για μία ή περισσότερες σειρές στοιχείων λιανικής πώλησης, 

ο οποίος χαρακτηρίζει το στοιχείο αυτό με μοναδικό τρόπο.  

  

γ) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), με βάση τον οποίο ο πωλητής 

πραγματοποίησε την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών. 

  

δ) Το πλήρες όνομα και την πλήρη διεύθυνση του πωλητή των αγαθών ή 

υπηρεσιών.  

  

ε) Το συντελεστή Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται και τη μικτή αξία πώλησης που αυτός 

αφορά.   
 

 

 

 

4. Στην περίπτωση εκπτώσεων ή επιστροφών εκδίδεται πιστωτικό στοιχείο 

λιανικής πώλησης. Για κάθε εκδιδόμενο πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης 

άνω των 50 ευρώ τηρείται από τον πωλητή αρχείο με το ονοματεπώνυμο και τη 

διεύθυνση του πελάτη.   

 

5. Με στοιχείο λιανικής πώλησης εξομοιώνεται κάθε άλλο έγγραφο που 

περιλαμβάνει τα δεδομένα του στοιχείου λιανικής πώλησης και αντίτυπο αυτού 

παραδίδεται, αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη.  
 

 

6. Το στοιχείο λιανικής πώλησης μπορεί να φέρει ανάλογη ονομασία, σύμφωνα με 

τις επικρατούσες συναλλακτικές πρακτικές ή τις απαιτήσεις άλλης νομοθεσίας.   

 

 

8. Η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης (αποδείξεων λιανικής ή τιμολογίων) 

γίνεται με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών που προβλέπει ο ν. 

1809/1988 κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.   

 

 

 

10. Οι οντότητες δύνανται να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης με τη χρήση 

υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης, αντί της 

χρήσης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών της παραγράφου 8.   

 

 

 

12. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης με 

χειρόγραφο τρόπο ή με άλλο τεχνικό μέσο, αντί της εφαρμογής των παραγράφων 8 

ή 10 του παρόντος άρθρου, για περιστασιακές λιανικές πωλήσεις.   
 

 

 



 

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ : 

 

Άρθρο 12: Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών  

 

Παράγραφος 1 

 

12.1.1 Για πωλήσεις προς ιδιώτες καταναλωτές, παρέχεται η δυνατότητα να εκδίδεται, 

αντί του τιμολογίου πώλησης που θα περιλάμβανε το σύνολο των πληροφοριών 

(ενδείξεων) του άρθρου 9, παραστατικό λιανικής πώλησης, κάτι που είναι το σύνηθες 

στην πράξη. 

 

Παράγραφος 4 

 

12.4.1 Με την παράγραφο αυτή καθιερώνεται η υποχρέωση τήρησης αρχείου από τον 

πωλητή για κάθε εκδιδόμενο πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης αξίας άνω των 50 

ευρώ. Στο αρχείο αυτό καταχωρείται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη. 

Αντί της τήρησης ιδιαίτερου αρχείου επιστροφών και εκπτώσεων λιανικής, ο πωλητής 

δύναται να αναγράφει τις πληροφορίες αυτές στα εκδιδόμενα πιστωτικά στοιχεία. 

Διευκρινίζεται ότι πιστωτικό στοιχείο λιανικής δύναται να εκδίδεται για κάθε πώληση 

λιανικής (εμπορεύματα, προϊόντα, υπηρεσίες, κλπ.). 

 

 

Παράγραφος 8 
 

12.8.1 Με την παράγραφο 8 εισάγεται γενική υποχρέωση για χρήση Φορολογικών 

Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) που προέβλεπε ο Ν. 1809/1988 κατά τη θέση 

σε ισχύ του παρόντος νόμου, για την έκδοση παραστατικών πωλήσεων λιανικής 

(αποδείξεις λιανικής ή τιμολόγια). Συγκεκριμένα, οι αποδείξεις λιανικής (πώλησης 

ή παροχής υπηρεσιών) εκδίδονται με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή, 

εφόσον εκδίδονται μηχανογραφικά, με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό. 
 

12.8.2 Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η οντότητα εκδίδει τιμολόγιο για τις 

λιανικές πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, αυτό εκδίδεται μηχανογραφικά 

με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό, εκτός εάν η οντότητα απαλλάσσεται από 

τη χρήση φορολογικού μηχανισμού σύμφωνα με το άρθρο αυτό, περίπτωση στην 

οποία το τιμολόγιο εκδίδεται με οποιονδήποτε τρόπο, είτε χειρόγραφα είτε 

μηχανογραφικά χωρίς σήμανση από φορολογικό μηχανισμό. 

 

Παράγραφος 10 
 

12.10.1 Με την παράγραφο αυτή παρέχεται η δυνατότητα στις υποκείμενες οντότητες, 

αντί της έκδοσης παραστατικών λιανικής πώλησης με τη χρήση Φορολογικού 

Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (φορολογικής ταμειακής μηχανής ή μηχανισμού 

Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), να εκδίδουν τα σχετικά στοιχεία πώλησης (αποδείξεις ή και τιμολόγια) 

χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες των παρόχων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων 

λιανικής πώλησης. Οι πάροχοι εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης με τη χρήση 



ηλεκτρονικών μέσων, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας. 

 

 

 

 

Παράγραφος 12 
 

12.12.1 Με την παράγραφο αυτή παρέχεται η δυνατότητα, για περιστασιακές 

λιανικές πωλήσεις, οι οντότητες να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής χειρόγραφα ή 

μηχανογραφικά χωρίς σήμανση από φορολογικό μηχανισμό και χωρίς να κάνουν 

χρήση των υπηρεσιών των παρόχων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής 

πώλησης. Για παράδειγμα, ένα εργοστάσιο που πουλά λιανικά στους υπαλλήλους 

του, δεν απαιτείται να χρησιμοποιεί φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό. 

Αντίθετα, στην περίπτωση που λειτουργεί πρατήριο λιανικής πώλησης, απαιτείται 

η χρησιμοποίηση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού. 
 

Αρθρο 13. Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης  

 

Το στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη ή τιμολόγιο) εκδίδεται:  

  

α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών, κατά το χρόνο παράδοσης ή την έναρξη της 

αποστολής. Όταν η παράδοση των πωλούμενων αγαθών γίνεται από τρίτο, το στοιχείο 

λιανικής πώλησης εκδίδεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την παράδοση.  

  

β) Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας.  

  

γ) Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας, με την απόκτηση του 

δικαιώματος αυτού. 

   

δ) Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το 

παραστατικό της πώλησης εκδίδεται όταν μέρος της αμοιβής καθίσταται απαιτητό για 

το μέρος της υπηρεσίας ή του έργου που έχει ολοκληρωθεί και σε κάθε περίπτωση με 

την ολοκλήρωση της υπηρεσίας ή του έργου.   

 

 

 

Αρθρο 30. Απλοποιήσεις και απαλλαγές    

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες 

  20Χ1 20Χ0 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) Χ Χ 

Λοιπά συνήθη έσοδα Χ Χ 

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) Χ Χ 

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών Χ Χ 



Παροχές σε εργαζόμενους Χ Χ 

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων Χ Χ 

Λοιπά έξοδα και ζημιές Χ Χ 

Λοιπά έσοδα και κέρδη Χ Χ 

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) X X 

Αποτέλεσμα προ φόρων Χ Χ 

Φόροι X X 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους X X 

 


