
1087849/489/0015/1.12.2008  
Δικαιολογητικά εγγραφών στα φορολογικά βιβλία για δαπάνες διακηρύξεων 
δημοπρασιών  
 
Αρ. Πρωτ.: 1087849/489/0015/1.12.2008  
 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ                 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                         
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                          
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10         
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες:                 
Τηλέφωνο: 2103610065 
 
ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εγγραφών στα φορολογικά βιβλία για δαπάνες 
διακηρύξεων δημοπρασιών.  
 
Σε απάντηση της από 27.8.2008 αίτησής σας με την οποία μας ρωτάτε επ' ονόματι 
ποίου εκδίδονται τα τιμολόγια, που αφορούν δημοσιεύσεις διακήρυξης έργων στον 
ημερήσιο ή περιοδικό τύπο που δημοπρατεί ο Δήμος σας και για τις οποίες 
(δημοσιεύσεις) εντολέας είναι ο Δήμος, αλλά κατά νόμο και σύμφωνα με τη 
διακήρυξη τα έξοδα βαρύνουν τον ανάδοχο που αναδεικνύεται και εισπράττονται 
από αυτόν με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου, σας γνωρίζουμε τα 
ακόλουθα:  
 
1. Οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) υφίστανται και λειτουργούν για να 
εμφανίζεται η πραγματική κατάσταση των επιχειρήσεων και να απεικονίζονται οι 
πραγματικές συναλλαγές μεταξύ των άμεσα αντισυμβαλλομένων, γεγονός που 
επιτυγχάνεται με την καταγραφή της πραγματικής φύσης των συναλλαγών στα 
προσήκοντα φορολογικά στοιχεία.  
 
2. Επομένως, και όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση, εφόσον για τις εν λόγω 
δημοσιεύσεις εντολέας είναι ο Δήμος σας, ορθά τα τιμολόγια εκδίδονται επ' ονόματί 
του, αφού είναι ο πράγματι και άμεσα αντισυμβαλλόμενος και επιπλέον κατά την 
περίοδο των δημοσιεύσεων ο ανάδοχος που θα προκύψει είναι άγνωστος, ασχέτως 
εάν κατά νόμο και σύμφωνα με τη διακήρυξη τα έξοδα βαρύνουν τον τελευταίο 
(ανάδοχο). 3. Τέλος επειδή για τη μεταβίβαση της δαπάνης δημοσίευσης των 
διακηρύξεων δημοπρασιών κ.λ.π., στην προκειμένη περίπτωση από το Δήμο σας 
προς τους επιτηδευματίες (αναδόχους - φυσικά ή νομικά πρόσωπα), επ' ονόματι των 
οποίων κατακυρώθηκαν οι δημοπρασίες, δεν προβλέπεται η έκδοση φορολογικού 
στοιχείου από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία τους 
(των αναδόχων) θα είναι τα δημόσια έγγραφα που εκδίδει ο Δήμος σας βάσει των 
οποίων αποδεικνύεται ότι είναι οι ανάδοχοι και η δαπάνη διακήρυξης βαρύνει τους 
ίδιους και οποιοδήποτε δικαιολογητικό του ύψους αυτής, π.χ. φωτοτυπία των 
σχετικών τιμολογίων και όχι τα πρωτότυπα τιμολόγια που  εκδόθηκαν προς το Δήμο 
σας από τις εφημερίδες (σχετικά έγγραφά μας 1102141/680/ 0015/19.12.2007, 
1060672/431/0015Β'/13.6.1994)  



 
 


