
ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1074/18: Απαλλαγή από την τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και 

έκδοση λογιστικών στοιχείων, ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες στην ολοήμερη 

λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που ανήκουν στο ΕΣΥ, πέραν του τακτικού 

ωραρίου λειτουργία αυτών, βάσει των διατάξεων του ν. 2889/01, όπως ισχύει 

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1074 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στο ΦΕΚ 1457 

Β’ (7-5-2018) και με Θέμα: 

«Απαλλαγή από την τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και έκδοση λογιστικών 

στοιχείων, ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες στην ολοήμερη λειτουργία των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων που ανήκουν στο ΕΣΥ, πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία αυτών, βάσει 

των διατάξεων του ν. 2889/01, όπως ισχύει» 

Η ΠΟΛ. 1074/18 αναφέρει αναλυτικά τα ακόλουθα: 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) της παραγράφου 14 του άρθρου 30 του ν. 4308/2014 (Α' 251) «Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα, Συναφείς Ρυθμίσεις και Άλλες Διατάξεις», όπως ισχύει. 

β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α' 

94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 

αυτού, 

γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει, 

δ) των άρθρων 9, 11 και 13 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37) όπως ισχύει, 
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ε) του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 (Α΄167), όπως ισχύει, στ) της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 

ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει. 

2. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 

Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», 

όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 

υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016. 

3. Την αριθμ. 1 της 20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή 

και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/ 30-11-2017 (ΥΟΔΔ 

689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». 

4. Την ανάγκη προσδιορισμού των υποχρεώσεων ως προς την τήρηση λογιστικών αρχείων 

(βιβλίων και έκδοση στοιχείων) από φυσικά πρόσωπα-ιατρούς που παρέχουν υπηρεσίες 

αποκλειστικά στην ολοήμερη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που ανήκουν στο 



Ε.Σ.Υ., πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας αυτών, βάσει των διατάξεων του ν. 

2889/2001 όπως ισχύει. 

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Για το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής, απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης 

λογιστικών αρχείων (βιβλίων) καθώς και έκδοσης λογιστικών στοιχείων οι ιατροί του Ε.Σ.Υ. 

για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε νοσηλευτικά ιδρύματα που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., πέραν 

του τακτικού ωραρίου λειτουργίας αυτών, βάσει των διατάξεων του ν.2889/2001, όπως 

ισχύει, εφόσον δεν αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα από άλλη αιτία. 

Εφόσον όμως, αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα από άλλη αιτία, 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση ενημέρωσης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και 

έκδοσης λογιστικών στοιχείων για τις ανωτέρω συναλλαγές. 

Για την καταβολή των αμοιβών για τις ως άνω παρεχόμενες υπηρεσίες στους δικαιούχους 

ιατρούς, εκδίδονται από τον καταβάλλοντα την αμοιβή (Νοσοκομείο), σχετικά παραστατικά 

προς τεκμηρίωση των συναλλαγών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις της 

παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Μαρτίου 2018 

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 


