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Κοινοποιούµε την Α.Υ.Ο. 1116643/1081/ΠΟΛ.1310/20-12-2000 και παρέχουµε οδηγίες για την
εφαρµογή της:
1. Γενικά:
Το Υπουργείο Οικονοµικών µετά την εφαρµογή του µέτρου της απαλλαγής από την θεώρηση
φορολογικών στοιχείων για ορισµένες κατηγορίες επιτηδευµατιών λαµβάνοντας υπόψη τις νέες
συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί; τόσο στην οργάνωση των φορολογικών υπηρεσιών, όσο και
των επιχειρήσεων και στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών επεκτείνει το µέτρο
αυτό από 1.1.2001 και στα ηµερολόγια πρωτογενών εγγραφών καθώς και στην ηµερήσια
κατάσταση του βιβλίου αποθήκης της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ.
Με βάση την απόφαση αυτή, η οποία δεν είναι υποχρεωτική, µπορεί ο επιτηδευµατίας, από
1.1.2001, να µη θεωρεί τα ηµερολόγια πρωτογενών εγγραφών, το ηµερήσιο διπλότυπο φύλλο
συναλλαγών του υποκαταστήµατος, καθώς και την ηµερήσια κατάσταση του βιβλίου αποθήκης µε
τις προϋποθέσεις που τίθενται σ' αυτήν. Έτσι ο επιτηδευµατίας µπορεί να συνεχίσει να εκτυπώνει
θεωρηµένα τα ηµερολόγιά του, και το ηµερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών ή την ηµερήσια
κατάσταση του βιβλίου αποθήκης και µεταγενέστερα εφόσον το επιθυµεί, να εφαρµόσει την
ανωτέρω απόφαση.
∆ιευκρινίζεται ότι η απόφαση αυτή έχει εφαρµογή για τα ηµερολόγια, το ηµερήσιο διπλότυπο φύλλο
συναλλαγών και την ηµερήσια κατάσταση βιβλίου αποθήκης που περιέχει πράξεις από 1.1.2001 και
δεν έχει εφαρµογή για πράξεις που αφορούν την χρήση 2000 και οι οποίες θα εκτυπωθούν µέσα
στο έτος 2001.
Για την εφαρµογή της απόφασης αυτής δεν απαιτείται γνωστοποίηση, µε ιδιαίτερο έγγραφο ή
έντυπο, γνωστοποίηση αποτελεί το έντυπο «Σηµείωµα θεώρησης «Β1 ».
2. Έκταση εφαρµογής
Η δυνατότητα της µη θεώρησης των ηµερολογίων πρωτογενών εγγραφών παρέχεται στους
επιτηδευµατίες που τηρούν βιβλία
τρίτης κατηγορίας (προαιρετικά ή υποχρεωτικά) µε_
µηχανογραφικό τρόπο τουλάχιστον στην έδρα ή στο υποκατάστηµα µε αυτοτελή λογιστική. Έτσι, και
στην περίπτωση που τα βιβλία της έδρας τηρούνται µηχανογραφικά και τα
βιβλία του
υποκαταστήµατος (ηµερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών,
ηµερολόγιο ταµειακών και
συµψηφιστικών πράξεων) τηρούνται χειρόγραφα µπορεί να εκτυπώνονται αθεώρητα τόσο τα
ηµερολόγια της έδρας όσο και τα ηµερολόγια ή το ηµερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών του
υποκαταστήµατος.
Τα ηµερολόγια ή η ηµερήσια κατάσταση βιβλίου αποθήκης υποκαταστήµατος που εξάγει αυτοτελές
αποτέλεσµα και τηρούνται µηχανογραφικά υπάγονται στην εφαρµογή της απόφασης, ανεξάρτητα
από το εάν η έδρα εφαρµόζει ή όχι την απόφαση αυτή.
3. Βιβλία που εκτυπώνονται αθεώρητα
Οι επιτηδευµατίες που επιλέγουν να εφαρµόσουν την απόφαση αυτή εκτυπώνουν αθεώρητα τα
παρακάτω βιβλία, τα οποία εξακολουθούν να τηρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.:
α)όλα τα ηµερολόγια πρωτογενών εγγραφών που τηρούν (γενικό
ηµερολόγιο, αναλυτικά
ηµερολόγια, βοηθητικά ηµερολόγια, ηµερολόγιο εγγραφών ισολογισµού) συµπεριλαµβανοµένων και
των ηµερολογίων των
υποκαταστηµάτων β)το ηµερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών
υποκαταστήµατος και γ)την ηµερήσια κατάσταση του βιβλίου αποθήκης.
Σηµειώνεται ότι ο επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλίο αποθήκης έχει την δυνατότητα να εφαρµόζει
µερικώς την απόφαση αυτή, δηλαδή ή να συνεχίσει να εκτυπώνει θεωρηµένα ηµερολόγια και να
εκτυπώνει αθεώρητη ηµερήσια κατάσταση του βιβλίου αποθήκης ή και αντίστροφα.
4. Ισοζύγιο Γενικού - αναλυτικών καθολικών - Περιεχόµενο
Ο επιτηδευµατίας που εκτυπώνει αθεώρητα τα ηµερολόγια του κεντρικού, το ηµερήσιο διπλότυπο
φύλλο συναλλαγών καθώς και το ηµερολόγιο υποκαταστήµατος, υποχρεώνεται να εκτυπώνει

σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση θεωρηµένο ισοζύγιο µε τίτλο «ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ (Κ.Α. 275...)» και δεν εκτυπώνει πλέον στο τέλος του µήνα ισοζύγιο
γενικού καθολικού (Κ.Α. 21) ή θεωρηµένο γενικό καθολικό (Κ.Α 20) το οποίο όµως (γενικό καθολικό)
εκτυπώνεται αθεώρητο στο τέλος του έτους µέχρι το κλείσιµο του ισολογισµού.
Το ανωτέρω ισοζύγιο περιλαµβάνει τους λογαριασµούς όλων των βαθµίδων (πρωτοβάθµιων,
δευτεροβάθµιων, τριτοβάθµιων κ.λπ..). Λόγω όµως το µεγάλου αριθµού των λογαριασµών της
τελευταίας βαθµίδας, ανάπτυξης του λογαριασµού 30 (πελάτες) και 50 (Προµηθευτές), µπορεί η
ανάπτυξη των λογαριασµών αυτών στην τελευταία βαθµίδα να µην εκτυπώνεται στο ανωτέρω
ισοζύγιο, µε την προϋπόθεση ότι όταν ζητηθεί από τον φορολογικό έλεγχο να είναι δυνατή η
εκτύπωσή τους σε αθεώρητο έντυπο.
Σηµειώνεται ότι προκειµένου για υποκαταστήµατα µε εξηρτηµένη λογιστική, το εν λόγω ισοζύγιο
είναι ένα (ενιαίο) για την έδρα και όλα τα υποκαταστήµατα χωρίς να υπάρχει υποχρέωση ανάλυσης
και ανά εγκατάσταση. Όταν όµως τα υποκαταστήµατα έχουν αυτοτελή λογιστική τότε το καθένα
από αυτά εκτυπώνει χωριστό ισοζύγιο και από την έδρα εκτυπώνεται το ισοζύγιο της έδρας και των
λοιπών υποκαταστηµάτων µε εξαρτηµένη λογιστική.
Περιεχόµενο ισοζυγίου
Το ισοζύγιο περιέχει: α)Τα προοδευτικά αθροίσµατα χρέωσης και πίστωσης των λογαριασµών
καθώς και των υπολοίπων µέχρι το τέλος του προηγούµενου µήνα (στήλες 4) β)τα σύνολα των
κινήσεων του µήνα (στήλες2) γ)τα συνολικά αθροίσµατα χρέωσης και πίστωσης των λογαριασµών
και τα υπόλοιπά τους (χρεωστικά και πιστωτικά) µέχρι το τέλος του µήνα που αφορούν (στήλες4).
Τα υπόλοιπα (προοδευτικά και συνολικά) µπορεί να απεικονίζονται σε µία στήλη αντί δύο µε
αναγραφή του προσήµου (-) στα πιστωτικά υπόλοιπα, και µε άθροιση χωριστή των χρεωστικών και
των πιστωτικών υπολοίπων.
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