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«Αληηκεηψπηζε πξαθηηθψλ ζεκάησλ έληαμεο ζηε δεχηεξε θαηεγνξία ηήξεζεο
βηβιίσλ ηνπ Κ.Β.Σ. ηνπ πσιεηή αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηηο θηλεηέο ιατθέο
αγνξέο ή πιαλνδίσο θαζψο θαη ηνπ αγξφηε πνπ πσιεί ηα πξντφληα ηνπ ζηηο
ιατθέο αγνξέο.»

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έληαμε ηελ
1/10/2010 ζηε Β΄ θαηεγνξία βηβιίσλ, ησλ επηηεδεπκαηηψλ πσιεηψλ νπσξνιαραληθψλ,
λσπψλ αιηεπκάησλ θαη ινηπψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ απνθιεηζηηθά ζηηο θηλεηέο ιατθέο
αγνξέο ή πιαλνδίσο θαη ησλ αγξνηψλ πνπ πσινχλ ηα πξντφληα παξαγσγήο ηνπο ζηηο
ιατθέο αγνξέο θαη ηελ έθδνζε ησλ απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο κε ηε ρξήζε
θνξνινγηθψλ ηακεηαθψλ κεραλψλ, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:
1. Μέρξη 31/10/2010

δελ ζα επηβάιινληαη, ζηνπο ελ ιφγσ επηηεδεπκαηίεο, νη

νπνίνη άζθεζαλ ηε δξαζηεξηφηεηα απηή, πξφζηηκα ηνπ Κ.Β.Σ. γηα κε έθδνζε απνδείμεσλ
ιηαληθήο πψιεζεο, εθφζνλ γηα ην ππφςε ρξνληθφ δηάζηεκα θαηαρσξεζνχλ ζην βηβιίν
εζφδσλ –εμφδσλ, κε ηηο ινηπέο πξάμεηο ηνπ κήλα Ννεκβξίνπ θαη κέρξη ηελ 15/12/2010,
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έζνδα αλά εκέξα θαη Φ.Π.Α. πνπ αληηζηνηρεί ζ’ απηά, κε βάζε ηνλ εκεξήζην κέζν φξν ησλ
πσιήζεσλ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηα εκεξήζηα δειηία «Ε» ησλ ηακεηαθψλ
κεραλψλ, πνπ ζα εθδνζνχλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη θαη ηέινο Ννεκβξίνπ 2010, δηα
ηνπ αξηζκνχ ησλ εκεξψλ πνπ εξγάζζεθαλ. Ζ θαηαρψξεζε ηνπ εζφδνπ γηα ην δηάζηεκα
κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ηακεηαθήο κεραλήο κπνξεί λα γίλεη ζπγθεληξσηηθά κε έλα
πνζφ.
2. Οη ελ ιφγσ επηηεδεπκαηίεο, δχλαληαη κέρξη θαη ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 2010, ρσξίο
ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 3 πεξ. δ’ ηνπ λ. 1809/1988, λα
ππνβάιινπλ ηε δήισζε ηεο θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο πνπ απνθηήζεθε κέρξη θαη
ηελ 15/10/2010 θαζψο επίζεο θαη λα ζεσξήζνπλ ην βηβιηάξην ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ
(Β.Σ.Δ.) απηήο. Γηα αγνξά κεηά ηηο 15/10/2010 ε δήισζε πξέπεη λα γίλεη εληφο δεθαπέληε
εκεξψλ φπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο.
3. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, εηδηθά γηα ηηο ηακεηαθέο κεραλέο νη νπνίεο αγνξάζηεθαλ πξηλ
απφ ηελ 1/10/2010, ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν αγνξάο θαηαρσξείηαη κε ηηο ινηπέο
πξάμεηο ηνπ Οθησβξίνπ ζηε ζηήιε ησλ εμφδσλ ηνπ βηβιίνπ εζφδσλ - εμφδσλ κέρξη
15/11/2010 θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ππνβάιιεηαη δήισζε απνζεκάησλ γηα ηελ ελ ιφγσ
αγνξά (έληππν 012 Φ.Π.Α.). Τν δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ Φ.Π.Α. πνπ επηβάξπλε ηελ αγνξά
ηεο ηακεηαθήο κεραλήο αζθείηαη ζηελ θνξνινγηθή πεξίνδν εληφο ηεο νπνίαο ην ζρεηηθφ
θνξνινγηθφ ζηνηρείν θαηαρσξείηαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ
δελ έρεη ήδε αζθεζεί θαηά ηνλ ρξφλν έθδνζεο ηνπ ζηνηρείνπ ηεο αγνξάο ηεο ηακεηαθήο
κεραλήο.
Αθφκε δηεπθξηλίδεηαη

φηη, θαη γηα ηνπο πσιεηέο επηηεδεπκαηίεο απηνχο,

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ηα αλαθεξφκελα ζηηο εγθπθιίνπο ΠΟΛ. 1032/30-3-2010 θαη
1091/14-6-2010 ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα πξναηξεηηθήο ζχληαμεο απνγξαθήο γηα ηα
απνζέκαηα πνπ έρνπλ θαηά ηελ 30/9/2010 θαη ππνβνιήο δήισζεο απνζεκάησλ κεηάηαμεο
(έληππν 012 Φ.Π.Α.).
4. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 6507/25-1-2008 έγγξαθν
ηνπ ΟΓΑ, εθφζνλ ν αγξφηεο έρεη σο θχξην βηνπνξηζηηθφ επάγγεικα ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία
θαη πσιεί ζηε ιατθή αγνξά πξντφληα απνθιεηζηηθά δηθήο ηνπ παξαγσγήο, θαηά ηελ
ζεψξεζε ησλ βηβιίσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζηε Γ.Ο.Υ. πξνζθνκίδεη βεβαίσζε
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ΟΓΑ.
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5. Τέινο ζεκεηψλεηαη φηη ιφγσ ηερληθήο αδπλακίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ε πεξηνδηθή
δήισζε Φ.Π.Α. ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ησλ επηηεδεπκαηηψλ πσιεηψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ
ζηηο ιατθέο αγνξέο ή πιαλνδίσο ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά ζε έληππε κνξθή ζηελ
αξκφδηα Γ.Ο.Υ., ρσξίο πξφζζεην θφξν ή πξφζηηκν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1060/18.4.2006 θαη ζηηο πξνζεζκίεο πνπ
νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ηεο ελ ιφγσ
απφθαζεο.
Ακριβές αντίγραυο
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