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Αθήνα, 14/03/2013 
Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1047046 ΕΞ 2013 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) 
ΤΜΗΜATA: Α΄- Β΄ 
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210 3638389 
FΑΧ : 210 3641620 
ΘΕΜΑ: Φυσιοθεραπευτές. Υποχρεώσεις Κ.Φ.Α.Σ. 
 
ΣΧΕΤ: Η από 26-2-2013 αίτησή σας. 
 
Σε απάντηση της ως άνω σχετικής αίτησής σας, αναφορικά με το αντικείμενο του 
θέματος σας γνωρίζουμε τα εξής: 
Με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. καταργήθηκαν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ., και γι’ αυτό το 
λόγο από 1/1/2013 οι φυσιοθεραπευτές και οι ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα 
παύουν να τηρούν το πρόσθετο βιβλίο πελατών, που τηρούσαν σύμφωνα με τις 
προϊσχύουσες διατάξεις της περίπτωσης ιδ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του 
Κ.Β.Σ. 
Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι, όπως διευκρινίστηκε με την εγκύκλιο 
ΠΟΛ.1036/22.2.2013 η δυνατότητα της έκδοσης των αποδείξεων λιανικών 
συναλλαγών για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό είτε χειρόγραφα από θεωρημένο 
στέλεχος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., είτε (προαιρετικά) μηχανογραφικά με τη χρήση 
Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988 παρέχεται, μεταξύ άλλων, στους ασκούντες ελευθέριο 
επάγγελμα μόνο σε αυτούς που κατονομάζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 
του ν.2238/1994 και κατά συνέπεια επειδή η μορφή της επιχείρησης σας δεν 
κατονομάζεται στις διατάξεις αυτές θα πρέπει να εκδίδετε τις αποδείξεις λιανικών 
συναλλαγών, για τις παρεχόμενες από εσάς υπηρεσίες στο κοινό, με βάση τα άρθρα 
7 και 9 των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (παρ.1, υποπερ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 
4093/2012-ΦΕΚ Α΄222) και το άρθρο 1 του Ν.1809/1988, ήτοι με τη χρήση 
φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά με τη χρήση Η/Υ και με 
σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του νόμου αυτού, ενώ σε 
περίπτωση βλάβης τους από χειρόγραφα θεωρημένα στελέχη με παροχή 
δυνατότητας χρήσης των στελεχών αυτών και για παροχή υπηρεσιών εκτός των 
κύριων επαγγελματικών σας εγκαταστάσεων (έδρα ή υποκατάστημα). 
 
Τέλος, ο χρόνος έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, για την παροχή 
υπηρεσιών προς το κοινό με βάση την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Α.Σ. 
είναι εκείνος της συνολικής ολοκλήρωσης της παροχής της υπηρεσίας μη 
αποκλειόμενης και της προγενέστερης ή και τμηματικής έκδοσης τους, για υπηρεσία 
βεβαία και εκκαθαρισμένη 


