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ΣΧΕΤ: Η από 6-10-2015 αίτησή σας. 
 
Απαντώντας στην ως άνω σχετική αίτησή σας, αναφορικά µε το αντικείµενο του 
θέµατος, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα: 
 
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.∆. (ν. 
4174/2013), οι οποίες ισχύουν από 01.01.2014, κάθε πρόσωπο µε εισόδηµα από 
επιχειρηµατική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί βιβλία και στοιχεία που 
απεικονίζουν πλήρως τις συναλλαγές της επιχείρησης, σύµφωνα µε τη φορολογική 
νοµοθεσία και τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην Ελληνική νοµοθεσία. 
Ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία, για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών, από 
01.01.2015, αποτελούν οι διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα, 
συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις». 
 
2. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του 
άρθρου 39 του ν. 4308/2014, όπως αυτές ερµηνεύτηκαν µε την παράγραφο 39.1.4 της 
εγκυκλίου ΠΟΛ.1003/31.12.2014 και ισχύουν από 01.01.2015, δεν έχουν υποχρέωση 
εφαρµογής του νόµου αυτού και ως εκ τούτου δεν τηρούν βιβλία και δεν εκδίδουν 
στοιχεία, τα φυσικά πρόσωπα τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόµενη απασχόληση, 
πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον το εισόδηµα που αποκτούν από τις 
συναλλαγές αυτές δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ ετησίως. 
 
Με την παράγραφο 39.1.5 της ερµηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ.1003/31.12.2014 
διευκρινίζεται ότι, ως ευκαιριακή παρεπόµενη δραστηριότητα, χαρακτηρίζεται η 
δραστηριότητα που δεν ασκείται κατά σύστηµα και αποδεικνύεται από τα 
πραγµατικά περιστατικά. Τέτοια πραγµατικά περιστατικά αποτελούν ιδίως η συνέχεια 
ή µη της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη ιδιαίτερης επαγγελµατικής 



εγκατάστασης, η ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισµού και µηχανικών µέσων για την 
παροχή των υπηρεσιών αυτών ή την παραγωγή των αγαθών ή απόκτηση αγαθών µε 
σκοπό τη µεταπώληση, και γενικότερα το εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών ή των 
αγαθών, έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωµένης επιχείρησης. 
 
3. Επίσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 39.1.8 της ως άνω αναφερόµενης εγκυκλίου, 
η οντότητα προς την οποία παρέχεται υπηρεσία ή πωλούνται αγαθά από φυσικά 
πρόσωπα, τα οποία ευκαιριακά και ως παρεπόµενη απασχόληση πωλούν προϊόντα ή 
παρέχουν υπηρεσίες και οι συναλλαγές αυτές στο σύνολο τους δεν υπερβαίνουν το 
ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως, οφείλει να εκδίδει το προβλεπόµενο παραστατικό, 
ώστε να διασφαλίζεται η υποβολή των εισοδηµάτων αυτών σε φορολογία. 
 
Συνεπώς, εφόσον φυσικό πρόσωπο κατασκευάζει χειροτεχνήµατα ευκαιριακά και ως 
παρεπόµενη δραστηριότητα, για την κατασκευή των οποίων δεν απαιτείται ιδιαίτερος 
εξοπλισµός, ούτε ιδιαίτερη επαγγελµατική εγκατάσταση, η δε διάθεση αυτών γίνεται 
µόνο σε οντότητες που υπάγονται στις διατάξεις του 4308/2014, και τέλος οι 
συναλλαγές αυτές δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως, το υπόψη 
φυσικό πρόσωπο δεν υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων. Στην 
περίπτωση αυτή, η οντότητα- αγοραστής των χειροτεχνηµάτων, οφείλει να εκδώσει 
το προβλεπόµενο παραστατικό προς τεκµηρίωση της συναλλαγής (ενδεικτικά «τίτλος 
κτήσης», απόδειξη δαπάνης), κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 8 
του ν. 4308/2014. 
  
Τέλος, επισηµαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση τα προαναφερόµενα άπτονται 
διερεύνησης των πραγµατικών περιστατικών και εν τέλει κρίνονται από τα αρµόδια 
ελεγκτικά όργανα. 
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