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ΠΡΟ: Ωρ Π.Γ.

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν
ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»
Α. Έννοια «λαϊκήρ αγοπάρ» - Πεδίο εθαπμογήρ.
Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά αηηήκαηα θνξέσλ θαη ελδηαθεξνκέλσλ,
αλαθνξηθά κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ αγξνηψλ ηνπ
εηδηθνχ θαζεζηψηνο Φ.Π.Α., γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο ζηηο ιατθέο αγνξέο (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.
1065/18.5.2010), παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο:
1. Έλλνηα ιατθήο αγνξάο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1065/18-5- 2010
1.1. Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηεο πην πάλσ απφθαζεο εληάζζεηαη
ππνρξεσηηθά απφ 1/10/2010 ζηελ ηήξεζε Β΄ θαηεγνξίαο βηβιίσλ, εθηφο ησλ άιισλ
επηηεδεπκαηηψλ θαη «ν αγξφηεο πνπ πσιεί ηα πξντφληα παξαγσγήο ηνπ απφ ιατθέο αγνξέο».
«Λαϊκή αγοπά» γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ, είλαη νπνηαδήπνηε
οπγανωμένη αγνξά πνπ ιεηηνπξγεί κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιατθήο (θηλεηή ή κφληκε), ήηνη
πξνζδηνξηζκέλνο ρψξνο αλάπηπμεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ιηαληθνχ εκπνξίνπ απφ νκάδα ζχλνιν πσιεηψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ανεξάπηηηα απφ ηελ χπαξμε ή κε άδεηαο απφ ην
Υπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζκνχ ή άιιεο Αξρήο. Σηελ θαηά ηα
αλσηέξσ έλλνηα ηεο «ιατθήο» εληάζζεηαη θαη ε λαϊκή αγοπά βιολογικών πποϊόνηων, πνπ
ιεηηνπξγεί ζε δηάθνξνπο ρψξνπο δήκσλ ηεο ρψξαο.
2. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ θαη επεηδή είρε δεκηνπξγεζεί ζχγρπζε ζηνπο πην πάλσ
ππφρξενπο, ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο «ιατθήο αγνξάο», ζπλεπεία θαη ηνπ νξηζκνχ ηεο
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έλλνηαο ηεο θηλεηήο ιατθήο αγνξάο κε ηελ παξάγξαθν 4.2.4 ηεο εγθπθιίνπ 3/1992, γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλέθπςαλ θαη ελφςεη ηεο απνζαθήληζεο ηεο έλλνηαο
«ιατθή αγνξά», γίλνληαη δεθηά ηα αθφινπζα:
2.1. Γεν ζα επηβάιινληαη ζηνπο αγξφηεο παξαγσγνχο πνπ πσινχλ ηα πξντφληα
παξαγσγήο ηνπο ζε ιατθέο αγνξέο, πξφζηηκα ηνπ Κ.Β.Σ. γηα ηε κε έθδνζε απνδείμεσλ
ιηαληθήο πψιεζεο αγαζψλ κέρξη ηελ αγνξά θαη ρξήζε θνξεηήο ηακεηαθήο κεραλήο θαη
πάλησο κέρξη ηηο 31/12/2010, εθφζνλ γηα ην ππφςε ρξνληθφ δηάζηεκα θαηαρσξεζνχλ ζην
βηβιίν εζφδσλ – εμφδσλ, κε ηηο ινηπέο πξάμεηο ηνπ κήλα Γεθεκβξίνπ θαη κέρξη ηελ 15/1/2011,
έζνδα ηα νπνία ζα πξνθχςνπλ κε ηελ πξνζαχμεζε ηεο θαλνληθήο αμίαο πνπ αλαγξάθεηαη
ζην εηδηθφ ζηνηρείν παξάδνζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ1144/22.10.2010) κε ην
κηθηφ θέξδνο, κε ηε ρξήζε ζπληειεζηή 25%. Δμαηξεηηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο γίλεηαη
δεθηφ ην εηδηθφ ζηνηρείν λα εθδνζεί ζπλνιηθά γηα φζεο παξαδφζεηο δελ έρεη ήδε εθδνζεί, φπσο
ππήξρε ππνρξέσζε, κέρξη ηηο 31/12/2010. Ζ θαηαρψξεζε ηνπ εζφδνπ κε ηνλ σο άλσ
πεξηγξαθφκελν ηξφπν, γηα ην δηάζηεκα κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ηακεηαθήο κεραλήο,
κπνξεί λα γίλεη ζπγθεληξσηηθά κε έλα πνζφ, αλεμάξηεηα απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ
θαιχπηεη.
2.2. Οη αγξφηεο παξαγσγνί πνπ πσινχλ ηα πξντφληα παξαγσγήο ηνπο ζηηο ιατθέο
αγνξέο, δχλαληαη μέσπι και ηην 15η Ιανοςαπίος 2011, ρσξίο ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ,
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 3 πεξ. δ’ ηνπ λ. 1809/1988, λα
ππνβάιινπλ ηε δήισζε ηεο θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο (θ.η.κ.) πνπ απνθηήζεθε κέρξη
θαη ηελ 31/12/2010, θαζψο επίζεο θαη λα ζεσξήζνπλ ην βηβιηάξην ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ
(Β.Σ.Δ.) απηήο. Γηα αγνξά κεηά ηηο 31/12/2010 ε δήισζε ηεο θ.η.κ. γίλεηαη ζηελ
πξνβιεπφκελε πξνζεζκία ησλ δεθαπέληε εκεξψλ.
2.3. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε θνξνινγηθή ηακεηαθή κεραλή αγνξάζηεθε πξηλ απφ ηελ
1/10/2010, ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν αγνξάο θαηαρσξείηαη ην αξγφηεξν κε ηηο ινηπέο
πξάμεηο ηνπ Γεθεκβξίνπ ζηε ζηήιε ησλ εμφδσλ ηνπ βηβιίνπ εζφδσλ - εμφδσλ κέρξη
15/1/2011 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
θνξνινγηθήο 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
θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο.
2.4.Τν βηβιίν εζφδσλ – εμφδσλ κπνξεί λα ελεκεξσζεί κε ηηο πξάμεηο ησλ κελψλ
Οθησβξίνπ, Ννεκβξίνπ θαη Γεθεκβξίνπ 2010 κέρξη ηελ 15ε ηνπ κήλα Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2011 θαη
κέρξη απηή ηελ εκεξνκελία κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη ε ζρεηηθή δήισζε κεηαβνιήο ζην ηκήκα
Μεηξψνπ ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Υ.
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Β. Λοιπά θέμαηα – Γιεςκπινίζειρ
1. Άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο ζηηο ιατθέο αγνξέο θαη δηαθνπή εληφο ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ
2010.
Οη αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο Φ.Π.Α. πνπ πσινχζαλ επνρηαθά πξντφληα ζηηο
ιατθέο αγνξέο θαη ε δξαζηεξηφηεηά ηνπο απηή έπαςε απνδεδεηγκέλα λα αζθείηαη κέζα ζην
κήλα Οθηψβξην ηνπ 2010, ιφγσ ηεο επνρηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ ηνπο, ππάγνληαη, εμ
αληηθεηκέλνπ, ζηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ, πξνκήζεηαο θ.η.κ. θ.ιπ, απφ ηελ
εκεξνκελία επανέναπξηρ ηεο ππφςε δξαζηεξηφηεηαο εληφο ηνπ 2011, ιακβαλνκέλσλ
ππφςε θαη ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ εγθχθιην ΠΟΛ.1145/2010.
Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1/10 – 31/10/2010 δελ επηβάιινληαη πξφζηηκα ηνπ Κ.Β.Σ. θαη
ηνπ λ.1809/1988 (γηα κε ηήξεζε βηβιίσλ, κε απφθηεζε θ.η.κ. θ.ιπ απφ ηνπο ππφςε αγξφηεο),
αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηαπίζησζήο ηνπο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη εθφζνλ νη
ππνζέζεηο απηέο εθθξεκνχλ ζηηο Γ.Ο.Υ., δειαδή, είηε δελ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνπο
πξντζηακέλνπο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ νη ζρεηηθέο απνθάζεηο επηβνιήο
πξνζηίκνπ, είηε έρνπλ εθδνζεί νη ζρεηηθέο Α.Δ.Π. αιιά π.ρ. δελ έρεη γίλεη θνηλνπνίεζή ηνπο,
εθθξεκεί αίηεκα ζπκβηβαζκνχ, πξνζθπγή θ.ι.π.
2. Έθδνζε ηηκνινγίσλ απφ παξαγσγνχο πσιεηέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηηο ιατθέο
αγνξέο.
Οη αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο, πνπ πσινχλ ηα πξντφληα ηνπο ζηηο ιατθέο αγνξέο,
είλαη θαηά θχξην ιφγν ιηαλνπσιεηέο. Ωζηφζν νξηζκέλεο πσιήζεηο πξντφλησλ ηνπο, κπνξεί
λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζε επηηεδεπκαηίεο (π.ρ. εθκεηαιιεπηέο εζηηαηνξίσλ, θπιηθείσλ
θ.ιπ.), νη νπνίνη ζηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, πξνκεζεχνληαη αγξνηηθά
πξντφληα απφ «πάγθνπο» ζηηο ιατθέο αγνξέο. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, δεδνκέλνπ φηη
πξφθεηηαη γηα ρνλδξηθέο πσιήζεηο, εθδίδνληαη απφ ηνπο αγξφηεο πξνο ηνπο αγνξαζηέο –
επηηεδεπκαηίεο ή ηα πξφζσπα ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα απηνχ (Γεκφζην,
Ν.Π.Γ.Γ. θ.ιπ), ζεσξεκέλα Τηκνιφγηα – Γειηία Απνζηνιήο (Τ - Γ.Α).
3. Υπνρξέσζε ππνβνιήο ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ κφλν γηα ηα εθδηδφκελα
δειηία απνζηνιήο – ηηκνιφγηα, απφ παξαγσγνχο ζηηο ιατθέο αγνξέο.
3.1. Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Β.Σ., νη αγξφηεο πνπ δελ
έρνπλ

εληαρζεί

ζην

θαλνληθφ

θαζεζηψο

Φ.Π.Α.,

ππνρξενχληαη

λα

ππνβάιινπλ

ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο (ζ.θ.), κφλν γηα ηα ηηκνιφγηα πνπ εθδίδνπλ χζηεξα απφ έγθξηζε
ηνπ αξκφδηνπ Πξντζηακέλνπ Γ.Ο.Υ., ηελ νπνία κπνξνχλ λα δεηήζνπλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ άξζξνπ 36 (παξ. 2δ΄) ηνπ Κψδηθα απηνχ.
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3.2. Οη παξαγσγνί αγξνηηθψλ πξντφλησλ κε δξαζηεξηφηεηα ζηηο ιατθέο αγνξέο, θαη’
αξρήλ δηαηεξνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ αγξφηε (έληαμε ζην εηδηθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α.) θαη ηνπο
επηζηξέθεηαη θαη’ απνθνπή ν Φ.Π.Α..
3.3 Οη παξαπάλσ γηα ηε δξαζηεξηφηεηα κέζσ ιατθψλ αγνξψλ, εληάζζνληαη κελ ζην
θαλνληθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α., πιελ φκσο απνηεινχλ κία ηδηαίηεξε θαηεγνξία θαη γηα ην
ιφγν απηφ, γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ζηηο ιατθέο αγνξέο, ρξεζηκνπνηείηαη
ηδηαίηεξνο Κσδηθφο ζην ζχζηεκα ΤΑΦΗS (Κσδ. 126).
Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, γηα ην ζέκα ηεο ππνβνιήο ησλ ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ,
νη αγξφηεο απηνί (πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ιατθέο αγνξέο), αληηκεησπίδνληαη φπσο
θαη κε ην πθηζηάκελν κέρξη ζήκεξα θαζεζηψο, ήηνη ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ
ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο «πειαηψλ» κφλν γηα ηα ηηκνιφγηα – δειηία απνζηνιήο (ΤΓ.Α.) πνπ νη ίδηνη εθδίδνπλ, ελψ δεν ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζπγθεληξσηηθέο
θαηαζηάζεηο «πξνκεζεπηψλ».
Δμππαθνχεηαη

φηη

νη

πξνκεζεπηέο

ησλ

αγξνηψλ,

ζηηο

πεξηπηψζεηο

πνπ

πξναλαθέξνληαη, ππνβάιινπλ ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο «πειαηψλ» κε ρξήζε ηνπ
Κσδ. «1» (αληηζπκβαιιφκελνο κε ππφρξενο).
4. Γπλαηφηεηα θηήζεο, δεχηεξεο, εθεδξηθήο θ.ι.π. Φνξνινγηθήο Τακεηαθήο Μεραλήο
Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1809/1988 δελ απαγνξεχεηαη ε απφθηεζε θαη δεχηεξεο,
εθεδξηθήο θ.ι.π. θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο, κε ηελ πξνυπφζεζε, φπσο είλαη
απηνλφεην φηη, απηή δειψλεηαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Υ. θαη αθνινπζείηαη ε πξνβιεπφκελε απφ
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λφκνπ απηνχ δηαδηθαζία.
5. Γελ απαηηείηαη ε έθδνζε κεδεληθνχ «Ε».
Δθφζνλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο νη αγξφηεο, δελ πξαγκαηνπνηνχλ πσιήζεηο
ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηηο ιατθέο αγνξέο, δελ απαηηείηαη ε έθδνζε κεδεληθνχ «Ε» απφ ηε
Φνξνινγηθή Τακεηαθή Μεραλή, ηηο εκέξεο απηέο.
Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ
άξζξνπ 6 ηνπ Κ.Β.Σ., παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαηαρψξηζεο ησλ εκεξήζησλ δειηίσλ «Ε» κε
κία κεληαία ζπγθεληξσηηθή εγγξαθή, κε βάζε δειηίν κεληαίαο αλαθνξάο, πνπ εθηππψλεηαη
απφ ηε θ.η.κ., κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη κε ηηο δηαηάμεηο απηέο.
6. Γαπάλεο γηα αγνξέο έσο 50 επξψ.
Γηα πξαγκαηνπνηνχκελεο δαπάλεο αμίαο έσο 50 επξψ, πνπ φκσο δελ αθνξνχλ
εκπνξεχζηκα είδε αιιά αλαιψζηκα (π.ρ. θσηνηππίεο, γξαθηθή χιε θ.ι.π.), ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ.16γ΄ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κ.Β.Σ., αξθεί ε ιακβαλφκελε Α.Λ.Π. απφ
Φνξνινγηθή Τακεηαθή Μεραλή, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ιήςε ηηκνινγίσλ.
Δμππαθνχεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη Α.Λ.Π. απνηεινχλ λφκηκν παξαζηαηηθφ –
δηθαηνινγεηηθφ ηεο δαπάλεο γηα ηηο εγγξαθέο ζηα βηβιία.
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7.

Γπλαηφηεηα

ηήξεζεο

ηνπ

Βηβιηαξίνπ

Σπληήξεζεο

θαη

Δπηζθεπψλ

ηεο

Φνξνινγηθήο Τακεηαθήο Μεραλήο ζηηο ιατθέο αγνξέο.
Ωο γλσζηφλ ην βηβιηάξην ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ ηεο Φνξνινγηθήο Τακεηαθήο
Μεραλήο, αθνινπζεί ηε Φνξνινγηθή Τακεηαθή Μεραλή θαη επηδεηθλχεηαη ζε θάζε θνξνινγηθφ
έιεγρν.
Ωζηφζν, ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ άζθεζεο ηεο ππφςε δξαζηεξηφηεηαο, κπνξεί
λα κελ βξίζθεηαη ζην ρψξν ηεο ιατθήο αγνξάο, ρσξίο απηφ λα ζεσξείηαη παξάβαζε, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ην Βηβιηάξην Σπληήξεζεο θαη Δπηζθεπψλ δχλαηαη λα επηδεηρζεί, εθφζνλ
δεηεζεί,ζηελ πξνζεζκία πνπ ηπρφλ ηεζεί απφ ηελ Διεγθηηθή Φνξνινγηθή Αξρή.
8.

Πιήζνο ζεσξνχκελσλ ρεηξφγξαθσλ Απνδείμεσλ Ληαληθήο Πψιεζεο, γηα

αληηκεηψπηζε ηπρφλ βιάβεο ηεο Φνξνινγηθήο Τακεηαθήο Μεραλήο
Οη Πξντζηάκελνη ησλ Γ.Ο.Υ., κε θξηηήξην ην πιήζνο ησλ ζπλαιιαγψλ, φπσο
πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ηεο εκεξήζηαο θίλεζεο ηνπ «Ε» ηεο Φνξνινγηθήο Τακεηαθήο
Μεραλήο, ζα ζεσξνχλ ην αλάινγν πιήζνο ρεηξφγξαθσλ ζηειερψλ Απνδείμεηο Ληαληθήο
Πψιεζεο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ, θαη’
αξρήλ, κέρξη ην πξνβιεπφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1135/2005 ρξνληθφ
δηάζηεκα απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο (θαη’ αλψηαην φξην έλα δηήκεξν), θαη εθφζνλ ζπλερίδεη
ε βιάβε, κέρξη ην ρξφλν απνθαηάζηαζεο απηήο.

Αθξηβέο αληίγξαθν

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γξακκαηείαο

ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΟΤΔΛΑ
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