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ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα θεώρησης βιβλίων και στοιχείων σε 
υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών που τηρούν ρύθμιση οφειλομένων 
ασφαλιστικών εισφορών» 
 
Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα, σχετικά με την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 63 του ν.2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄/7-10-1992) σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της παραγράφου ΙΑ΄, του άρθρου 1, του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 
Α΄/9-5-2013), όπως τροποποιήθηκαν με το δεύτερο άρθρο του ν.4158/2013 (ΦΕΚ 
126 Α΄/4-6-2013), παρέχονται με την παρούσα οι ακόλουθες διευκρινίσεις: 
 

Στις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 63 ορίζεται ότι οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. 
προκειμένου να θεωρήσουν βιβλία ή στοιχεία, οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν 
βεβαίωση του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης περί καταβολής ή διακανονισμού 
των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών προς αυτούς. 
 

Οι υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε., σύμφωνα με την εγκύκλιο 32 ΔΙΕΣ/Φ10/42/1026950/25-
6-2013, κατά τη διάρκεια της ρύθμισης οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών «Νέα 
Αρχή» και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής, σε περίπτωση που ζητείται αποδεικτικό 
ασφαλιστικής ενημερότητας, χορηγούν πιστοποιητικό οφειλής διάρκειας ενός μήνα, 
στο οποίο πιστοποιείται η υπαγωγή στη ρύθμιση και το υπολειπόμενο ποσό της 
οφειλής. 
 

Συνεπώς, στις περιπτώσεις που οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών προσέρχονται 
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να θεωρήσουν βιβλία και στοιχεία, ενώ οφείλουν 
ασφαλιστικές εισφορές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, για τις 
οποίες όμως έχουν προβεί στη ρύθμιση «Νέας Αρχής» του ν.4152/2013, την οποία 
τηρούν κανονικά και προσκομίζουν το σχετικό πιστοποιητικό οφειλής του 



ν.4152/2013, για το χρονικό διάστημα ισχύος του, οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. θεωρούν 
βιβλία και περιορισμένο αριθμό στοιχείων, για την αποφυγή γραφειοκρατικών 
διαδικασιών και για διευκόλυνση των φορολογουμένων. 
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