
ΠΟΛ. 1007 (ΦΕΚ B 73 - 16.01.2015) 

Απαιιαγή από ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ινγηζηηθώλ αξρείσλ (βηβιίσλ) ησλ 

αγξνηώλ θαη ινηπώλ πεξηπηώζεσλ. 

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν. 4308/2014 (ΦΔΚ 251 Α΄). 

2. Σν Π.δ. 111/2014 (ΦΔΚ 178 Α΄) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ». 

3. Όηη, απφ 1.1.2015, κε ηελ θαζηέξσζε ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, 

επέξρνληαη νξηζκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ έθδνζε απνδείμεσλ 

(παξαζηαηηθψλ πψιεζεο) ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ ηήξεζε βηβιίσλ απφ 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο νληνηήησλ, θαη σο εθ ηνχηνπ θξίλεηαη απαξαίηεην λα 

παξαζρεζνχλ νη αλαγθαίεο δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο, εηδηθά ζηηο κηθξέο αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (Ν. 2859/ 2000 ΦΔΚ 248 Α΄), φπσο 

ηζρχνπλ. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Δ2 ηεο παξαγξάθνπ Δ ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ 

Ν. 4093/2012 (ΦΔΚ 222 Α΄), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

6. Σελ πξάμε 20/25−6−2014 ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ (ΦΔΚ 360 ΤΟΓΓ), πεξί 

επηινγήο θαη δηνξηζκνχ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

7. Όηη κε ηελ παξνχζα δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε: 

 

Άξζξν 1 

1. Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα, από ην θνξνινγηθό έηνο (πεξίνδν) 2015 θαη εθεμήο, 

κε ελεκέξσζεο ινγηζηηθώλ βηβιίσλ ζηνπο αγξόηεο θπζηθά πξόζσπα νη νπνίνη 

ιφγσ ππέξβαζεο ησλ νξίσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ 

Ν. 2859/2000 εληάζζνληαη ζην θαλνληθό θαζεζηώο Φ.Π.Α. θαη ππνρξενύληαη 

ζηελ ηήξεζε ινγηζηηθώλ αξρείσλ (βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ), εθόζνλ: 

α) ηα αθαζάξηζηα έζνδα απφ ηελ πψιεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ παξαγσγήο ηνπο 

θαη ηελ παξνρή αγξνηηθψλ ππεξεζηψλ δελ ππεξβαίλνπλ ην ελάκηζε εθαηνκκχξην 

(1.500.000) επξψ, 

β) ηα ινγηζηηθά ζηνηρεία ηεξνχληαη κε ηάμε θαη πιεξφηεηα ψζηε λα εθπιεξνχληαη κε 

νξζφηεηα νη θνξνινγηθέο ή άιιεο ππνρξεψζεηο ηνπ ππφρξενπ θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε 

δηελέξγεηα νπνηνπδήπνηε ειέγρνπ, θαη 

γ) δελ αζθείηαη άιιε δξαζηεξηφηεηα, γηα ηελ νπνία ππάξρεη ππνρξέσζε ηήξεζεο 

βηβιίσλ. 

2. Όζνη αγξφηεο θπζηθά πξφζσπα ηνπ θαλνληθνχ θαζεζηψηνο Φ.Π.Α. δελ αζθήζνπλ 

ηελ επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ηελ αγξνηηθή ηνπο εθκεηάιιεπζε νχηε δηθαηνχληαη 

λα ιάβνπλ δηθαηψκαηα εληαίαο ελίζρπζεο, δελ ππνρξενχληαη ζε ηήξεζε βηβιίσλ θαη 
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έθδνζε ζηνηρείσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ κέρξη ην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ δελ πξνθχπηεη ην χςνο ησλ δηθαησκάησλ εληαίαο ελίζρπζεο, 

ιακβάλεηαη ππφςε ην πνζφ ηεο πξν−πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Δπί 

κεηαβίβαζεο δε, ησλ δηθαησκάησλ εληαίαο ελίζρπζεο εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο 

πξνζεζκίαο, ε ππνρξέσζε γηα ηήξεζε ινγηζηηθψλ αξρείσλ (βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ) 

θαηαιακβάλεη ηνπο αγξφηεο κε ελαπνκείλαληα δηθαηψκαηα εληαίαο ελίζρπζεο πάλσ 

απφ ην πξνβιεπφκελν φξην ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. 

 

Άξζξν 2 

Απαιιάζζνληαη από ην θνξνινγηθό έηνο (πεξίνδν) 2015 θαη εθεμήο κόλν από 

ηελ ελεκέξσζε ινγηζηηθώλ αξρείσλ (βηβιία) νη πνιύ κηθξέο νληόηεηεο ηεο 

παξαγξάθνπ 2.γ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4308/2014 νη νπνίεο: 

1. Δίλαη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο (θπζηθά πξφζσπα) πνπ πσινχλ αγαζά ή πξνζθέξνπλ 

ππεξεζίεο, απνθιεηζηηθά απφ ζηαζεξά ζεκεία κεηά απφ άδεηα ησλ αξκφδησλ 

ππεξεζηψλ, κε εμαίξεζε ηηο ιατθέο αγνξέο θαη ηα παδάξηα. ηελ απαιιαγή ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο εληάζζνληαη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, νη ζηηιβσηέο 

ππνδεκάησλ θαζψο θαη νη πσιεηέο θνπινπξηψλ, ςεκέλσλ θαιακπνθηψλ, θάζηαλσλ, 

μεξψλ θαξπψλ, θαξχδαο ή άιισλ αγαζψλ, πνπ πσινχληαη ή πξνζθέξνληαη. 

2. Δίλαη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο (θπζηθά πξφζσπα) πνπ απαιιάζζνληαη απφ ην 

Φ.Π.Α. ιφγσ χςνπο αθαζαξίζησλ εζφδσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

39 ηνπ λ.2859/2000 (ΦΔΚ 248 Α΄) κε εμαίξεζή ηνπο εθκεηαιιεπηέο ΣΑΞΙ, ηα πξαηήξηα 

πγξψλ θαπζίκσλ θαη ηνπο πσιεηέο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. 

3. Δίλαη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο (θπζηθά πξφζσπα) πιαλφδηνη ιηαλνπσιεηέο ιαρείσλ. 

4. Δίλαη νληφηεηεο πνπ εληάζζνληαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο θαη' απνθνπή θαηαβνιήο 

ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ 

Ν. 2859/2000. 

 

Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

Αζήλα, 9 Ιαλνπαξίνπ 2015 

 

Η Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ 
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