
Αριθ. πρωτ.:Δ15Β 1166819 ΕΞ 13.12.2010  
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ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή μη υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ.1α 
του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ, από κυρίους φωτοβολταϊκών συστημάτων. 
 
Σε απάντηση της από 6-10-2010 αίτησής σας, που αφορά το αντικείμενο του θέματος, 
σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1α'του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), 
όλοι οι επιτηδευματίες και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του 
Κώδικα αυτού, υποβάλλουν κάθε χρόνο στην αρμόδια ΔΟΥ, τριπλότυπες 
καταστάσεις για τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος, για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του 
σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις 
αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, 
αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων. Εξαιρετικά, δεν 
συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις αυτές συναλλαγές, εφόσον η αξία ενός 
εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι' αυτές δεν υπερβαίνει τα τριακόσια (300) 
ευρώ. 
 
2. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1101/6.8.2009, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις 
της Κ.Υ.Α. ''Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε 
κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων''(ΦΕΚ 1079/Β/4-6-
2009), διευκρινίστηκε ότι, ο κύριος του φωτοβολταικού συστήματος, που 
εγκαθίσταται σε στέγες κατοικιών ή επαγγελματικών εγκαταστάσεων μικρών 
επιχειρήσεων, δεν χαρακτηρίζεται ως επιτηδευματίας για τη δραστηριότητά του αυτή 
και συνεπώς δεν υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων - έκδοση στοιχείων και γενικότερα 
δεν υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 
 
Η απαλλαγή αυτή αφορά φυσικά πρόσωπα, μικρές επιχειρήσεις και πρόσωπα της 
παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.,(Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.) όπως αυτά 
περιγράφονται αναλυτικά στην ανωτέρω εγκύκλιο, με την προϋπόθεση της 
εκμετάλλευσης φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος μέχρι 10 KW  
 



3. Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι τα προαναφερόμενα πρόσωπα δεν 
θεωρούνται επιτηδευματίες για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, σε περίπτωση που 
με βάση τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. υποχρεούνται σε 
υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων (μικρές επιχειρήσεις, πρόσωπα της παρ.3 του 
άρθρου 2 του ΚΒΣ κ.λπ.) δεν συμπεριλαμβάνουν τα φορολογικά στοιχεία που 
λαμβάνουν για την προμήθεια των εν λόγω φωτοβολταϊκών συστημάτων στην 
συγκεντρωτική κατάσταση «προμηθευτών». 
 
Οι επιτηδευματίες προμηθευτές φωτοβολταϊκών συστημάτων σε περίπτωση πώλησης 
των εν λόγω ειδών σε υπόχρεα κατά τα ως άνω πρόσωπα σε υποβολή 
συγκεντρωτικών καταστάσεων και εφόσον η καθαρή αξία αυτών υπερβαίνει τα 300 
ευρώ, συμπεριλαμβάνουν τα σχετικά φορολογικά στοιχεία στη συγκεντρωτική 
κατάσταση «πελατών» θέτοντας τον κωδικό «1», αντισυμβαλλόμενος μη υπόχρεος σε 
υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων. 
 


