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ΕΡΩΤΗΜΑ 
 
Σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 3 του νόμου 4308/2014 ισχύουν τα εξής: 
 
«12. Όταν, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου, η οντότητα δεν συντάσσει 
ισολογισμό, δύναται, αντί του λογιστικού συστήματος της παραγράφου 10, να 
χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία εσόδων - 
εξόδων) για την παρακολούθηση των στοιχείων της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου, τα οποία συμπεριλαμβάνουν: 
στ) Τους πάσης φύσεως φόρους και τέλη, ξεχωριστά κατά είδος.» 
 
Στην σχετική ΠΟΛ.1003/31.12.2014 αναφέρονται τα εξής: 
 
«3.12.8 Τα κονδύλια του στοιχείου (στ) αναφέρονται στα προς απόδοση (όπου 
συντρέχει περίπτωση) ποσά (π.χ. Φ.Π.Α, δημοτικοί φόροι, διάφορα τέλη, κλπ.). 
Σημειώνεται ότι τα σχετικά ποσά δύναται να προκύπτουν συγκεντρωτικά, ως 
ποσοστό της βάσης υπολογισμού τους (π.χ. ως ποσοστό επί των πωλήσεων) με μία 
εγγραφή για την περίοδο που αφορούν.» 
 
Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τα ακόλουθα: 
 
α) Καλύπτουν την έννοια του λογιστικού στοιχείου και της απαιτούμενης σχετικής 
τεκμηρίωσης, για τους σκοπούς των ΕΛΠ, οι εκτυπώσεις των σχετικών δηλώσεων 
πάσης φύσεως φόρων, και τελών χαρτοσήμου (με την σχετική ανάλυση όπου 
υπάρχει) από τις σχετικές εφαρμογές της Γ.Γ.Δ.Ε. ή από άλλο κατάλληλο λογισμικό 
που τηρεί η οντότητα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται η επιπλέον καταχώρησή τους και 
σε άλλες καταστάσεις (π.χ. βιβλίο εσόδων εξόδων); 
 
β) Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, υποχρεούνται και οι ατομικές επιχειρήσεις που 
εντάσσονται στις πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του 
ν.4308/2014 ή αλλιώς φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα τα οποία 
τηρούν απλογραφικό σύστημα, να καταχωρούν στα βιβλία εσόδων-εξόδων τον προς 
απόδοση φόρο εισοδήματος που αναλογεί στα εν λόγω εισοδήματα; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 



(α) Η εκτύπωση των πάσης φύσεως φόρων και τελών χαρτοσήμου (με την σχετική 
ανάλυση όπου υπάρχει) σε οποιοδήποτε αρχείο (σχετικές εφαρμογές της Γ.Γ.Δ.Ε., 
άλλο κατάλληλο λογισμικό που τηρεί η οντότητα κλπ), καλύπτει την απαίτηση του 
νόμου, δεδομένου ότι τα προαναφερθέντα μέσα, είναι ισοδύναμα λογιστικά αρχεία 
που λειτουργούν συμπληρωματικά με το βιβλίο εσόδων-εξόδων και συνεπώς δεν 
απαιτείται η επιπλέον καταχώρησή τους στο βιβλίο αυτό (εσόδων εξόδων). Εννοείται, 
ότι τα σχετικά ποσά λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του λογιστικού 
αποτελέσματος της περιόδου στο βαθμό που εμπίπτουν στην έννοια του εξόδου. 
 
(β) Οι ατομικές επιχειρήσεις που εντάσσονται στις πολύ μικρές οντότητες της 
παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του ν.4308/2014, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα με 
επιχειρηματική δραστηριότητα, τα οποία τηρούν απλογραφικό σύστημα, 
υποχρεούνται να παρακολουθούν τον φόρο εισοδήματος που αναλογεί στα εν λόγω 
εισοδήματά τους, όπως και τους λοιπούς φόρους κατά τα ανωτέρω προαναφερθέντα. 
Το εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος που εκδίδεται από την Γ.Γ.Δ.Ε. 
είναι λογιστικό αρχείο κατά την έννοια του νόμου.  
 
Συνεπώς, εφόσον από το έγγραφο αυτό προκύπτει ή δύναται να υπολογιστεί ο φόρος 
εισοδήματος που αναλογεί στο εισόδημα επιχειρηματικής δραστηριότητας, παρέλκει 
η καταχώρησή του εν λόγω φόρου στο βιβλίο εσόδων-εξόδων. 
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